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РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Білик В. І.,
ад’юнкт кафедри теорії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ

КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОУСТРОЮ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Стаття присвячена проблемі реформування важливої складової правоохоронної системи – судової 
влади. Автор на основі проведеного дослідження проводить порівняння основних рис конституційних по-
ложень судоустрою Польщі та України. Приділяється увага шляхам вдосконалення судової влади України 
на основі позитивного досвіду Польщі.

Ключові слова: Конституція, правоохоронна система, судова влада, євроінтеграція, Верховний Суд.

Статья посвящается исследованию проблемы реформирования важной составляющей правоохрани-
тельной системы – судебной власти. На основании проведенного исследования автор проводит сравнение 
основных положений судоустройства конституций Польши и Украины. Уделяется внимание путям усовер-
шенствования судебной власти Украины на основании положительного опыта Польши. 

Ключевые слова: Конституция, правоохранительная система, судебная власть, евроинтеграция, 
Верховный Суд. 

The article is dedicated to the problem of reforming the important part of law enforcement system – judicial 
power. The author based on conducted research carries comparison the main features of the constitutional pro-
visions of the judicial system in Poland and Ukraine. Attention is given to ways to improve the judiciary in Ukraine 
based on the positive experience of Poland.

Key words: Constitution, law enforcement system, judicial power, European integration, the Supreme Court.

Актуальність теми. Молода держава 
Україна на сьогодні переживає складний 
період: спершу революційні події на Май-
дані Незалежності в м. Київ, потім напружена 
ситуація на півострові Крим та його анексія, 
сьогодні нестабільність на сході. Незважаючи 
на вказані фактори, Президент України та його 
уряд намагаються впроваджувати реформи, 
що покликані до 2020 року наблизити Укра-
їну до членства з ЄС: «Всі проекти реформ 
повинні бути інтегровані в цілісну стратегію 
стабільного розвитку – Стратегію-2020. Я не 
маю жодних сумнівів, що втіливши в життя 
всі елементи з цієї стратегії до 2020 року, ми 
виконаємо всі необхідні умови для того, щоб 
поставити на порядок денний питання про 
перспективу членства України в Євросоюзі» – 
сказав Петро Порошенко на зібранні Націо-
нальної ради реформ 07.08.2014 року [1].

Пріоритетною складовою досягнення даної 
мети є побудова тієї правоохоронної системи, 
що зможе відповідати суспільно-політичним та 
економічним реаліям українського суспільства, 

а одним з основних напрямів такої розбудови 
є реформування судової гілки влади, погли-
блений аналіз, а також використання досвіду 
та досягнень, накопичених світовою спільно-
тою при створенні національних судових сис-
тем. Відтак назріла нагальна потреба вивчення 
та імплементації відповідного міжнародного 
досвіду, що дасть можливість створити опти-
мальну модель судоустрою, зробити судочин-
ство ефективним та справедливим, адже судова 
влада є невід’ємним атрибутом суверенної, 
незалежної, демократичної, соціальної та пра-
вової держави, а справедливе судочинство та 
належний захист прав і свобод людини – одна з 
головних ознак такої держави. 

Для того, щоб органи судової влади мали 
змогу реалізовувати головну функцію судової 
влади, власне те, заради чого вони і створені, – 
здійснення правосуддя та судового контролю, 
судова влада має діяти у відповідності до кон-
ституційних принципів [2, с. 3].

Важливим у цьому відношенні є звернення 
до вивчення досвіду Польщі. Така необхід-
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ність актуалізується і тим, що на сучасному 
етапі як Україна, так і Польща прагнуть гума-
нізувати правові системи, зміцнити порядок 
і законність, привести норми національного 
законодавства до міжнародних стандартів. Це 
сприяє всебічним науковим контактам уче-
них-правознавців, спільному пошуку вирі-
шення багатьох проблем юридичної науки 
та узагальненню практики здійснення право-
суддя. Питанням специфіки функціонування 
судів різних держав у той чи інший проміжок 
часу займалися такі правники: О. В. Білова, 
Л. Є. Виноградова, В. В. Городовенко, 
І. Є. Марочкін, О. О. Патяка, Д. М. Притика, 
В. В. Сердюк, А. Ю. Ключникова та ін. 

Постановка завдання. Відповідно до 
виявлених проблем метою даної роботи є тлу-
мачення основних конституційних положень 
судоустрою Польщі та України та узагаль-
нення позитивного досвіду Польщі у даній 
сфері. 

Результат дослідження. Сьогодні наявна 
система побудови судових установ та розподіл 
між ними юрисдикції не відповідає потребам 
суспільства. Реформування судового устрою та 
судочинства має будуватися на таких засадах, як 
гарантоване право кожного на судовий захист 
та забезпечення кожному права на доступ до 
правосуддя. Визначальний вплив на реалізацію 
вказаних засад здійснюють такі фактори, як 
побудова судової системи, територіально зручне 
місцезнаходження судів, наявність достатньої 
кількості судів і суддів, покращення процедури 
формування корпусу професійних суддів, роз-
межування повноважень між судами, функціо-
нальні процедури розгляду справ та відповідні 
процедури оскарження рішень, належне їх вико-
нання тощо [3, с. 192-193].

Тому, для повного та всебічного вивчення 
цього питання ми здійснили порівняльну 
характеристику змісту норм Конституцій 
Польщі та України щодо основних засад функ-
ціонування судових систем згаданих країн. 

Основи судоустрою Польщі закладені у 
VIII розділі Основного Закону цієї країни, 
що має назву «Суди та трибунали». Зазна-
чено, що суди і трибунали є гілкою влади 
відокремленою і незалежною від інших гілок 
влади. Правосуддя здійснюється Верховним 
Судом, загальними, адміністративними та 
військовими судами, функції та розподіл 
повноважень між якими регулюється іншими 
нормативно-правовими актами. Судочинство 
є двоінстанційним. Судді є незалежними у 

своїй діяльності і керуються лише Консти-
туцією та законами; вони забезпечуються 
належними умовами праці, а також винагоро-
дою, що відповідає обраній посаді та покладе-
ним обов’язкам. Суддя не може бути членом 
політичної партії, професійної спілки, вести 
публічну діяльність, несумісну з принципами 
незалежності судів і суддів. Судді признача-
ються на посаду Президентом за пропозицією 
Всепольської Судової Ради на невизначений 
термін, також вони є незмінними. Зміщення 
судді з посади, зупинення виконання ним 
обов’язків, переведення його в іншу місце-
вість або на іншу посаду всупереч його волі 
може мати місце тільки в силу рішення суду і 
тільки у випадках, визначених у законі. Суддя 
може бути звільнений у відставку внаслідок 
хвороби або втрати сил, що роблять немож-
ливим виконання ним службових обов’язків. 
Закон визначає межі віку, а саме – 67 років, 
після досягнення якого судді йдуть у від-
ставку. У разі зміни устрою судів або зміни 
меж судових округів суддя може туби переве-
дений в інший суд або звільнений у відставку 
із збереженням за ним повного окладу. 

Верховний Суд здійснює нагляд за діяль-
ністю загальних і військових судів в сфері 
судової практики. Верховний Суд здійснює 
також іншу діяльність, визначену в Конститу-
ції та законах. Першого Головуючого Верхо-
вного Суду Президент призначає на шестиріч-
ний термін з кандидатів, наданих Загальними 
Зборами Суддів Верховного Суду.

Вищий Адміністративний Суд, а також 
інші адміністративні суди здійснюють у сфері, 
визначеній в законі контроль за діяльністю 
публічної адміністрації. Цей контроль охо-
плює також винесення судових рішень про 
відповідність законам постанов органів тери-
торіального самоврядування та нормативних 
актів місцевих органів урядової адміністрації. 

Всепольська Судова рада спостерігає за 
дотриманням принципу незалежності судів і 
суддів. Всепольська Судова Рада може зверну-
тися до Конституційного Трибуналу з пропо-
зицією розглянути питання про відповідність 
Конституції нормативних актів у сфері, в якій 
вони стосуються незалежності судів і суддів, 
обирає з числа своїх членів голову і двох віце-
голів, термін повноваження яких становить 
чотири роки. Конституційний Трибунал скла-
дається з 15 суддів, що обираються індиві-
дуально Сеймом на 9 років з числа осіб, що 
мають належні правові знання. 
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Конституційний трибунал вирішує справи 
про відповідність законів та міжнародних 
договорів нормам Конституції Польщі; відпо-
відність законів ратифікованим міжнародним 
договорам, ратифікація яких вимагала попе-
редньої згоди, вираженого в законі; відповід-
ність приписів права, видаваних централь-
ними державними органами; відповідність 
Конституції ратифікованих міжнародних дого-
ворів і законів; про відповідність Конституції 
цілей або діяльності політичних партій; про 
конституційну скаргу, яку може подати кожен, 
чиї конституційні свободи або права вияви-
лися порушеними. Також Конституційний 
Трибунал вирішує суперечки з приводу ком-
петенції між центральними конституційними 
органами держави. Рішення Конституційного 
Трибуналу мають загальнообов’язкову силу і 
є остаточними. 

Державний Трибунал складається з голови, 
2 його заступників та 16 членів, що обира-
ються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів 
на час терміну повноваження Сейму. Головою 
Державного Трибуналу є Перший Голова Вер-
ховного Суду. Заступники голови Трибуналу, 
а також не менше половини членів Трибуналу 
повинні мати кваліфікацію, необхідну для 
того, щоб обійняти посаду судді. 

За порушення Конституції або закону в 
зв’язку з займаною посадою або в сфері вико-
нання своїх службових обов’язків консти-
туційну відповідальність перед Державним 
Трибуналом несуть: Президент Республіки, 
Голова Ради Міністрів, а також члени Ради 
Міністрів, Голова Польського Національного 
Банку, Голова Верховної Палати Контролю, 
члени Всепольської Ради Радіомовлення і 
Телебачення, особи, яким Голова Ради Міні-
стрів довірив керівництво міністерством, а 
також Вищий Командувач Збройними Силами. 
Конституційну відповідальність перед Дер-
жавним Трибуналом несуть також депутати і 
сенатори в обсязі, визначеному в Конституції 
Польщі. Види покарань, призначених Держав-
ним Трибуналом, визначаються законом [4].

Отже, систему судоустрою Польщі форму-
ють: Верховний Суд, загальні, адміністративні 
та військові суди. Окрім цього функціонують 
Всепольська Судова Рада, яка спостерігає 
за дотриманням незалежності судів і суддів, 
Конституційний Трибунал, який вирішує 
справи про відповідність законів та міжнарод-
них договорів нормам Конституції Польщі та 
ін., Державний Трибунал, перед який несуть 

відповідальність одні з вищих чинів Польщі 
за порушення норм Конституції або закону у 
зв’язку з займаною посадою. 

В рамках окреслення позитивного досвіду 
реформування судової системи у Польщі слід 
згадати основи судового управління та під-
бору кадрів. Для того, щоб бути допущеним 
до суддівських функцій у Польщі, кандидату 
необхідно мати: громадянство, диплом юри-
дичного факультету університету, цивільну 
правоздатність; відрізнятись бездоганною 
громадською та моральною поведінкою, в 
тому числі і в минулому, бути фізично придат-
ним для посади; відповідати іншим професій-
ним вимогам, встановленим законом. 

Під час подальшого реформування україн-
ської судової системи правосуддя варто взяти до 
уваги також польський досвід функціонування 
судів: можливості збільшення кількості судів 
касаційної інстанції, які розглядатимуть кон-
кретну справу з трьох до семи осіб – за умови, 
якщо розгляд її супроводжується наявністю зна-
чних сумнівів щодо тлумачення тих чи інших 
норм чинного законодавства, яке стосується 
справи, що розглядається [5, с. 160-161].

Слід також звернути увагу на те, що коли 
Польща обрала проєвропейський курс розви-
тку, виникла необхідність не просто в рефор-
муванні судової системи з метою забезпечення 
її відповідності всім загальновизнаним демо-
кратичним стандартам, але й урахування при 
цьому необхідності розробки й проведення 
заходів, які в майбутньому забезпечили б 
ефективне співробітництво польської судової 
систем із судовою системою Європейського 
Союзу й національних судів країн-членів ЄС. 
Робота в цьому напрямі була розпочата ще до 
прийняття Польщі до Європейського Союзу. 
Ця робота мала певну специфіку, що полягала 
в тім, що самі суди безпосередньо не могли 
брати участі у роботі з наближення до євро-
пейських стандартів, оскільки така робота в 
першу чергу здійснюється законодавцем через 
прийняття відповідної законодавчої бази. 

Прийняття Закону Польщі «Про загальні 
суди» в Європейському Союзі було оцінено 
як завершення роботи із створення польської 
судової системи, що може стати частиною 
європейської судової мережі після приєднання 
Польщі до ЄС. З позитивних моментів окремо 
було відзначено законодавче закріплення 
ефективної процедури по переведенню суддів 
з одного суду в інший і прикомандирування їх 
до інших установ. 



9

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Слід зазначити також, що Комісія ЄС регу-
лярно готувала доповіді для Ради ЄС про про-
грес, досягнутий кожною із країн-кандидатів 
Центральної й Східної Європи в рамках під-
готовки до членства, починаючи з 1998 р. у 
доповіді Комісії ЄС 2002 р., де підводилися 
остаточні підсумки прогресу Польщі в адапта-
ції до Європейських стандартів, аналізувалася 
ситуація й у сфері судової влади й судової сис-
теми. Зокрема, у цій доповіді говориться, що 
навесні 2002 р. спільно з Комісією ЄС і Поль-
щею був розроблений План дій із зміцнення 
адміністративних і судових органів, щоб 
досягти необхідного стану судової системи до 
моменту приєднання до Європейського Союзу. 

Основне, на що зверталася увага в доповіді 
Комісії:

1. Позитивні досягнення: комп’юте- 
ризація судів, прискорення процедури роз-
гляду справ у судах, що підвищує ефектив-
ність судової системи, спрощення порядку 
внесення записів у Національний судовий 
реєстр; прийнятий Закон «Про загальні суди», 
який увів посаду помічника судді, полегшив 
польським суддям завдання по вступу в між-
народні організації; збільшення кількості 
судів першого рівня й реформа їхньої струк-
тури (поліпшення внутрішньої спеціалізації), 
введення посади директора суду, на яку було 
покладено виконання функції управління 
фінансовими питаннями суду.

2. Побажання: необхідно забезпечити 
більшу доступність правосуддя для громад-
ськості, продовжити боротьбу з фактами 
корупції серед суддів; недоторканність суддів 
від кримінального переслідування утруднює 
визначення реального рівня корупції в судовій 
системі, зберігаються зауваження до проце-
дури формування суддівського корпусу через 
непрозорість і неефективність процедури 
допуску до стажування й наступної оцінки 
професійної діяльності суддів.

У цілому ж було зазначено, що харак-
тер реформ у сфері судоустрою Польщі за 
1998-2002 рр. варто вважати достатнім, про-
цес приєднання до міжнародних конвенцій у 
сфері судового співробітництва у цивільних 
і кримінальних справах має сталий характер. 
Судове співробітництво може вважатися задо-
вільним з цілого ряду питань, тому Польща 
повинна почати додаткові заходи для забезпе-
чення реалізації документів Співтовариства в 
галузі судового співробітництва у цивільних 
питання, зокрема, що стосується взаємного 

визнання й виконання судових рішень, і забез-
печити можливість прямих контактів між ком-
петентною судовою владою. 

Незважаючи на певні недоліки реформи 
необхідних галузей, у тому числі й судоу-
строю, проходять досить стабільно, що й дало 
можливість Польщі переконати європейське 
співтовариство в тім, що вона може викону-
вати зобов’язання членства в ЄС. Прочинаючи 
із 1999 року було розпочато роботу над підви-
щенням якості правосуддя і діяльності судів 
шляхом втілення в життя системи управління 
якістю на підставі міжнародних стандартів 
ISO 9001:2000, розроблених Європейським 
Союзом для всіх нових членів. Вони визнача-
ють базові правила, процедури, рекомендації 
відповідно до яких організовується управ-
ління в різних сферах діяльності, зокрема у 
судовій сфері [6, с. 293-297]. 

Основи судоустрою України, як і Польщі, 
також закладені у VIII розділі Основного 
Закону під назвою «Правосуддя». Зазна-
чено, що правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами. Делегування функцій судів, 
а також привласнення цих функцій іншими 
органами чи посадовими особами не допус-
каються. Юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі. 
Судочинство здійснюється Конституційним 
Судом України та судами загальної юрисдик-
ції. Народ безпосередньо бере участь у здій-
сненні правосуддя через народних засідателів 
і присяжних. Судові рішення ухвалюються 
судами іменем України і є обов’язковими до 
виконання на всій території України. 

Система судів загальної юрисдикції в Укра-
їні будується за принципами територіальності 
та спеціалізації. Найвищим судовим органом 
у системі судів загальної юрисдикції є Верхо-
вний Суд України. Вищими судовими орга-
нами спеціалізованих судів є відповідні вищі 
суди. Відповідно до закону діють апеляційні 
та місцеві суди. Створення надзвичайних та 
особливих судів не допускається. 

Незалежність і недоторканність суд-
дів гарантуються Конституцією і законами 
України. Вплив на суддів у будь-який спо-
сіб забороняється. Суддя не може бути без 
згоди Верховної Ради України затриманий 
чи заарештований до винесення обвинуваль-
ного вироку судом. Судді обіймають посади 
безстроково, крім суддів Конституційного 
Суду України та суддів, які призначаються на 
посаду судді вперше. 
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Суддя звільняється з посади органом, що 
його обрав або призначив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано 
чи призначено;

2) досягнення суддею шістдесяти п’яти 
років;

3) неможливості виконувати свої повнова-
ження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог щодо несу-
місності;

5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або 

про звільнення з посади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі 

його смерті. Держава забезпечує особисту без-
пеку суддів та їхніх сімей. 

На посаду судді може бути рекомендований 
кваліфікаційною комісією суддів громадянин 
України, не молодший двадцяти п’яти років, 
який має вищу юридичну освіту і стаж роботи 
у галузі права не менш як три роки, проживає 
в Україні не менш як десять років та володіє 
державною мовою. Суддями спеціалізованих 
судів можуть бути особи, які мають фахову під-
готовку з питань юрисдикції цих судів. Перше 
призначення на посаду професійного судді 
строком на п’ять років здійснюється Президен-
том України. Всі інші судді, крім суддів Кон-
ституційного Суду України, обираються Вер-
ховною Радою України безстроково, в порядку, 
встановленому законом. Голова Верховного 
Суду України обирається на посаду та звільня-
ється з посади шляхом таємного голосування 
Пленумом Верховного Суду України в порядку, 
встановленому законом. 

Держава забезпечує фінансування та 
належні умови для функціонування судів і 
діяльності суддів. У Державному бюджеті 
України окремо визначаються видатки на 

утримання судів. Для вирішення питань вну-
трішньої діяльності судів діє суддівське само-
врядування. 

В Україні діє Вища рада юстиції, до віда-
ння якої належить:

1) винесення подання про призначення 
суддів на посади або про звільнення їх з посад;

2) прийняття рішення стосовно пору-
шення суддями і прокурорами вимог щодо 
несумісності;

3) здійснення дисциплінарного прова-
дження стосовно суддів Верховного Суду 
України і суддів вищих спеціалізованих судів 
та розгляд скарг на рішення про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності суддів 
апеляційних та місцевих судів, а також проку-
рорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти 
членів. Верховна Рада України, Президент 
України, З’їзд суддів України, з’їзд адвока-
тів України, з’їзд представників юридичних 
вищих навчальних закладів та наукових уста-
нов призначають до Вищої ради юстиції по 
три члени, а всеукраїнська конференція пра-
цівників прокуратури – двох членів Вищої 
ради юстиції. До складу Вищої ради юстиції 
входять за посадою Голова Верховного Суду 
України, Міністр юстиції України, Генераль-
ний прокурор України [7].

Висновки. Отже, норми Конституції 
Польщі та України щодо судоустрою місять як 
спільні, так і відмінні риси. Слід зазначити, що 
окрім Основного Закону в державах, що аналі-
зувалися, існує низка інших нормативно-пра-
вових актів, що регулюють функціонування 
судів всіх рівнів, основні засади їх діяльності, 
тощо. Беззаперечно, Польща випереджує у 
своєму розвитку Україну на декілька кроків, 
не є винятком і судова система. Тому вивчення 
позитивного досвіду Польщі при реформу-
ванні судової системи України прискорить 
дану процедуру і дасть можливість створити 
належну судову систему, яка відповідає реа-
ліям сьогодення українського суспільства. 
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Стаття присвячена аналізу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо зупинення актів органів місцевого самоврядування», що був розроблений робочою групою 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на пред-
мет його відповідності конституційно-правовій моделі місцевого самоврядування, яка, у тому числі, визна-
чається положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Статья посвящена анализу проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины касающихся приостановления актов органов местного самоуправления», 
который был разработан рабочей группой Министерства регионального развития, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Украины на предмет его соответствия конституционно-правовой мо-
дели местного самоуправления, которая, в том числе, определяется положениями Европейской хартии 
местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, акты органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния, контроль над деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

This article analyzes the Draft Law of Ukraine amending to certain legislative acts of Ukraine regarding the 
suspension of the acts of local self-government, which was developed by a working group of the Ministry of Re-
gional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine on its compliance with the 
constitutional model of local self-government, which, inter alia, is determined by the provisions of the European 
Charter of local self-government.

Key words: local self-government, acts of local self-government bodies and officers, supervision on the 
activity of local self-government bodies and officers.

РОЗДІЛ 2 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Актуальність дослідження обумовлена 
суперечливістю процесу становлення та роз-
витку інституту місцевого самоврядування в 
Україні, що супроводжується перманентною 
розробкою проектів відповідної реформи, які 
більшою чи меншою мірою, втілюють міжна-
родні, у тому числі, європейські стандарти у 
цій сфері.

Постановка проблеми. Запропоновані у 
розглядуваному законопроекті зміни, зокрема 
до Законів України «Про місцеве самовряду-
вання» та «Про місцеві державні адміністра-
ції» спрямовані, насамперед, на урегулювання 
питань пов’язаних із здійсненням адміністра-
тивного нагляду (administrative supervision) [5] 
за органами місцевого самоврядування, тобто 

унормування певної частини комплексу захо-
дів, що мають право здійснювати Рада міні-
стрів Автономної Республіки Крим та місцеві 
органи державної виконавчої влади, направ-
лені на перевірку законності дій та рішень 
органів і посадових осіб місцевого самовря-
дування. При цьому, законопроект, на нашу 
думку, містить ряд недоліків як концептуаль-
ного, так і суто техніко-юридичного характеру.

Метою цієї роботи є не лише виявлення 
означених недоліків та визначення шляхів їх 
усунення, а й привернення уваги до невирі-
шених раніше проблем, пов’язаних із відсут-
ністю чіткого розмежування та однозначного 
розуміння термінів «нагляд» та «контроль» у 
вітчизняному законодавстві, що призводить 
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до розмивання меж державного втручання у 
діяльність недержавних за своєю природою 
органів публічної влади, які покликані опе-
ративно та ефективно задовольняти потреби, 
вирішувати проблеми, діючи при цьому від 
імені та в інтересах місцевих жителів.

Виклад основного матеріалу. До уваги 
пропонуємо постатейний аналіз запропоно-
ваних змін на предмет їх відповідності сучас-
ній конституційно-правовій моделі місцевого 
самоврядування.

1. Так, частину 10 статті 59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
[8] пропонується викласти в такій редакції: 
«Органи місцевого самоврядування та сіль-
ський, селищний, міський голова надсилають 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
відповідній місцевій державній адміністра-
ції: – всі, видані ними акти нормативного 
характеру; – видані ними акти індивідуаль-
ного характеру за типами актів, визначеними 
Кабінетом Міністрів України».

Така редакція спрямована на забезпечення 
процесу адміністративного нагляду за закон-
ністю рішень органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. Порівняно із чинною 
нова редакція ч. 10 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» прямо передбачає 
необхідність надсилати усі акти, як норматив-
ного, так і ненормативного характеру відпо-
відним органам влади. А також установлює 
вимогу відповідності актів ненормативного 
характеру, виданих органами і посадовими осо-
бами місцевого самоврядування типам актів, 
що повинні визначатися Кабінетом Міністрів 
України. Вважаємо, що ця вимога, з одного 
боку, спрямована на встановлення певної одно-
типності, упорядкування розмаїття актів, що 
можуть видаватися цими органами та їх поса-
довими особами, але, з другого боку, може 
розглядатися як певне обмеження принципу 
правової автономії місцевого самоврядування, 
що встановлений Європейською хартією міс-
цевого самоврядування [10] і передбачає, 
реальну можливість самостійно і під власну 
відповідальність вирішувати питання місце-
вого значення, у тому числі, шляхом прийняття 
відповідних рішень (як нормативного, так і 
індивідуального характеру).

При цьому, зважаючи на схвалену Концеп-
цію реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні 
[11], а також проект Закону «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децен-

тралізації влади)» [7], можна зробити висно-
вок, що йдеться про перетворення в системі 
місцевого самоврядування, що спрямовані, 
передусім, на утворення повноважного та 
спроможного регіонального його рівня, у тому 
числі, шляхом залишення за органами дер-
жавної виконавчої влади на місцях переважно 
наглядових повноважень за законністю дій та 
рішень органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування.

Дійсно, вітчизняне законодавство, закрі-
плюючи відносну самостійність місцевого 
самоврядування, водночас все ще допускає 
певне підпорядкування виконавчих органів 
місцевого самоврядування відповідним орга-
нам виконавчої влади, включаючи можли-
вість здійснення ними контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування. Таке твер-
дження випливає з ч. 4 ст. 143 Конституції [1], 
згідно з якою органи місцевого самовряду-
вання з питань здійснення повноважень орга-
нів виконавчої влади підконтрольні останнім.

У Законі України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» цим питанням присвячено 
декілька статей. Так, стаття 20 «Державний 
контроль за діяльністю органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування» визначає, що 
такий контроль може здійснюватися лише на 
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами Укра-
їни, і не повинен призводити до втручання 
органів державної влади чи їх посадових осіб 
у здійснення органами місцевого самовряду-
вання власних повноважень. У свою чергу, в 
чинній редакції ч. 10 ст. 59 зазначається, що 
«акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування з мотивів їх невідповідності 
Конституції або законам України визнаються 
незаконними в судовому порядку».

При цьому, у ч. 2 ст. 71 Закону, підкреслю-
ється, що органи виконавчої влади, їх посадові 
особи не мають права втручатися в законну 
діяльність органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування, а також вирішувати 
питання, віднесені Конституцією та законами 
до повноважень останніх, крім випадків вико-
нання делегованих їм радами повноважень, та 
в інших випадках, передбачених законом. Пев-
ною деталізацією цього положення є стаття 76 
«Відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування перед державою», 
а саме частина 2: «органи та посадові особи 
місцевого самоврядування з питань здій-
снення ними делегованих повноважень органів 
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виконавчої влади є підконтрольними відповід-
ним органам виконавчої влади».

Крім того, стаття 35 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» визначає 
декілька принципів відносин місцевих дер-
жавних адміністрацій з органами місцевого 
самоврядування, які стосуються також здій-
снення адміністративного нагляду та контр-
олю, зокрема: 1) взаємодія; 2) сприяння пред-
ставників органів виконавчої влади органам 
місцевого самоврядування; 3) обмеження 
нагляду та контролю законом; 4) врахування 
пропозицій органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування; 5) попереднє повідо-
млення органів місцевого самоврядування в 
разі вирішення питань, важливих на місце-
вому рівні, центральними органами; 6) право 
участі в обговоренні таких питань; 7) право 
участі та виступу на засіданнях місцевих орга-
нів влади; 8) заборона втручання у діяльність 
органів місцевого самоврядування [9].

Відповідно до пункту 1 статті 8 Європей-
ської хартії місцевого самоврядування будь-
який адміністративний нагляд («administrative 
supervision» в англійській версії, але «сontrôle 
administratif» французькою: йдеться, насам-
перед, про особливості сприйняття терміну 
та поняття «контроль» в англосаксонській 
(високий рівень автономії місцевого вряду-
вання) та європейській (поєднання місцевого 
самоврядування та управління, а значить – не 
лише можливостей для взаєморозуміння та 
співпраці, а й надмірного втручання з боку 
державної влади й виникнення різного роду 
конфліктів тощо) системах місцевого само-
врядування) за місцевими властями може 
здійснюватися лише згідно з процедурами та 
у випадках, передбачених конституцією або 
законом.

Згідно із положеннями пункту 2 статті 8 
будь-який адміністративний нагляд за діяль-
ністю місцевих властей, як правило, має на 
меті лише забезпечення дотримання закону та 
конституційних принципів. Однак вищі інстан-
ції можуть здійснювати адміністративний 
контроль за своєчасністю виконання завдань, 
доручених органам місцевого самоврядування. 
Це положення встановлює стандарт поєднання 
нагляду за законністю з контролем за доціль-
ністю (адміністративний нагляд щодо власних 
повноважень муніципальної влади здійсню-
ється виключно за законністю; відносно деле-
гованих – допустимим є контроль за закон-
ністю та доцільністю, якщо останній відповідає 

вимозі правової визначеності і не протиставля-
ється законності). Водночас в Україні, відсут-
ність спеціальних процедур, надмірний обсяг 
делегованих повноважень, їх функціональна 
переплетеність з власними повноваженнями й 
досі дозволяють контролювати діяльність орга-
нів місцевого самоврядування з порушеннями 
цієї вимоги [6, с. 76-77].

Таким чином, зважаючи на конституційно-
правову модель місцевого самоврядування 
в Україні, яка, по суті, передбачає існування 
двох підсистем публічної влади – державної та 
влади місцевого самоврядування, можна гово-
рити про їх організаційну та функціональну 
відокремленість, відсутність підпорядкова-
ності [4, с. 25], а значить і унеможливлення 
здійснення місцевими державними адміні-
страціями функції контролю за законністю дій 
та рішень органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Натомість має йтися про 
адміністративний нагляд за законністю дій та 
рішень, а також контроль у сфері здійснення 
делегованих повноважень.

2. У свою чергу (відповідно до нової 
редакції частини10 статті 59) частина 11 
статті 59 Закону України «Про місцеве само-
врядування» передбачає обов’язковість та 
невідкладність надсилання актів органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування 
органам виконавчої влади відповідного рівня.

Подібна практика поширена в багатьох 
зарубіжних країнах. Проте йдеться, як правило: 
(а) про необхідність схвалення або узгодження 
такого акта відповідним органом (в разі нео-
тримання такого схвалення акт, прийнятий 
муніципалітетом є нечинним), наприклад, 
Міністерством муніципальних справ провін-
ції Саскачеван (the Minister of Saskatchewan 
Municipal Affairs) або Муніципальною радою 
провінції Саскачеван (Saskatchewan Municipal 
Board) [13]; відповідно до Статуту райо-
нів землі Північний Рейн-Вестфалія райони 
можуть регулювати власні справи за допо-
могою постанов, якщо інше не встановлено 
законом (проте постанови необхідно пого-
джувати в контролюючих органах лише в тих 
випадках, коли це передбачено законом) [12];  
(б) йдеться, по суті, про підпорядкування орга-
нів місцевого самоврядування органам дер-
жавної влади (безпосередній контроль з боку 
центральних органів влади притаманний, 
наприклад, КНДР, Кубі) [3, с. 71].

Водночас ряд пострадянських (наприклад, 
Литва, Естонія) та постсоціалістичних (напри-
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клад, Хорватія, Словаччина) держав сьогодні 
запровадили або запроваджують інститут 
префекта (може мати іншу назву та займати 
неоднакове положення, наприклад, бути вико-
навчим органом місцевого самоврядування, 
проте є аналогічним за своїм функціональ-
ним призначенням) [2, с. 94–95]. Саме на цих 
осіб покладається обов’язок щодо забезпе-
чення введення в дію актів представницького 
органу місцевого самоврядування. Крім того, 
передбачається їх право щодо (при)зупинення 
дії актів, прийнятих відповідними представ-
ницькими органами та посадовими особами 
місцевого самоврядування.

3. Зважаючи на означену вище позицію 
щодо відсутності (неможливості) підпорядку-
вання органів місцевого самоврядування орга-
нам державної влади, можна стверджувати, 
що встановлення обов’язковості надсилання 
актів органів місцевого самоврядування нор-
мативного та індивідуального характеру, вида-
них з питань місцевого значення в межах своїх 
повноважень, як умови їх чинності є таким, 
що суперечить чинній конституційно-пра-
вовій моделі місцевого самоврядування, яка 
закріплюється нормами Конституції, Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування, 
Законів України «Про місцеве самовряду-
вання», «Про місцеві державні адміністрації» 
та іншими актами.

Так, нова редакція частини 12 статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування», 
встановлюючи автоматичне (у разі його не 
надсилання відповідним органам державної 
влади) визнання акту органу або посадової 
особи місцевого самоврядування нікчемним 
(незаконним, але без установлення цього факту 
судом) необґрунтовано розширює межі повно-
важень органів державної виконавчої влади 
в галузі здійснення державного контролю за 
органами влади, що їм не підпорядковуються 
(відсутні субординаційні зв’язки), тим самим, 
порушуючи принцип самостійності та неза-
лежності місцевого самоврядування, а також 
нівелює право на захист прав місцевого само-
врядування, у тому числі, у судовому порядку.

4. Частиною 13 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» пропонується 
надати право органам державної виконавчої 
влади, у разі наявності в останніх зауважень, 
повернути акт суб’єкту подання з вмотиво-
ваними пропозиціями для приведення його у 
відповідність Конституції та законам України 
в термін до набрання чинності цим актом.

Ураховуючи нашу позицію щодо надси-
лання актів органів місцевого самоврядування 
органам державної влади (діяльність, що (а) 
не є їх (актів) офіційною реєстрацією або (б) 
узгодженням із зацікавленими органами, або 
(в) не передбачає схвалення ними (органами 
державної влади), адже відсутні субордина-
ційні зв’язки між органами різних підсистем 
публічної влади), а також беручи до уваги 
неточність та неоднозначність розуміння 
поняття «зауваження», вважаємо таке фор-
мулювання таким, що не відповідає чинному 
законодавству, а останній термін таким, що 
може бути інтерпретований неоднозначно.

До того ж, передбачається приведення 
такого акта (щодо якого є зауваження) у відпо-
відність Конституції та законам України в тер-
мін до набрання чинності цим актом. Перед-
бачається, що зауваження можуть виникнути 
в разі, якщо акт був надісланий відповідному 
органу державної влади. При цьому, нова 
редакція частини 11 статті 59 Закону вста-
новлює вимогу щодо надсилання актів органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування 
після підписання невідкладно, але не пізніше 
дня набрання ним чинності. Таким чином, 
уможливлюється ситуація, коли вимога щодо 
наступного приведення акту у відповідність 
до Конституції та законам України дотримана 
бути не може.

5. Частини 14 та 15 статті 59 у новій редак-
ції встановлюють право керівника (голови) 
органу виконавчої влади самостійно, у разі 
виявлення підстав, що вказують на невідпо-
відність акта органу та посадової особи місце-
вого самоврядування Конституції та законам 
України, в термін не пізніш як на 30-й день 
після набрання чинності таким актом зупи-
нити його дію в цілому чи в частині шляхом 
видання власного акту, який набирає чин-
ності з моменту звернення до адміністратив-
ного суду. А також установлюється обов’язок 
офіційного оприлюднення повідомлення про 
зупинення дії відповідного акта та звернення 
до суду, строк, а також форми його здійснення.

По-перше, запропонована редакція не від-
повідає на питання про те які суб’єкти і в якому 
порядку виявляють підстави, що можуть вка-
зувати на невідповідність акта органу та поса-
дової особи місцевого самоврядування Консти-
туції та законам України (чи може це виключне 
право керівника (голови) органу виконавчої 
влади). Адже, як видається, йдеться вже про 
наявність суттєвих концептуальних або сис-
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темно-юридичних помилок. По-друге, як вида-
ється з нової редакції, пропуск встановленого 
терміну (не пізніше як на 30-й день після 
набрання чинності таким актом) унеможлив-
лює в подальшому зупинення дії такого акту 
керівником (головою) органу виконавчої влади, 
а його продовження (з будь-яких незалежних 
причин) не передбачається.

6. Нова редакція Закону, а саме частини 
16 та 17 статті 59 установлює наслідки зупи-
нення дії акту органу місцевого самовряду-
вання, а також тривалість його зупинення:  
(а) до розгляду адміністративним судом 
питання про забезпечення адміністративного 
позову шляхом зупинення дії акта органу та 
посадової особи місцевого самоврядування чи 
його окремих положень, що оскаржуються, за 
наявності відповідного клопотання від керів-
ника (голови) органу виконавчої влади; (б) до 
набрання законної сили ухвали адміністра-
тивного суду про повернення позовної заяви 
або відмови у відкритті провадження у справі;  
(в) до відкриття адміністративним судом 
адміністративної справи за позовною заявою 
керівника (голови) органу виконавчої влади за 
відсутності його клопотання про забезпечення 
адміністративного позову шляхом зупинення 
дії акта органу та посадової особи місцевого 
самоврядування чи його окремих положень, 
що оскаржуються.

Насамперед, йдеться про тимчасове зупи-
нення дії акту органу місцевого самовряду-
вання щодо якого виявлені підстави, що вка-
зують на його невідповідність Конституції та 
законами України. Проте, з положень запро-
понованої частини 17 статті 59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» 
незрозуміло чи поновлюється дія такого акту 
автоматично в разі набрання законної сили 
ухвали адміністративного суду про повер-
нення позовної заяви або відмови у відкритті 
провадження у справі, а також що являє собою 
«зупинення дії акту органу та посадової особи 
місцевого самоврядування»: повноваження 
керівника (голови) органу виконавчої влади 

чи спосіб забезпечення адміністративного 
позову, а точніше сукупність процесуальних 
дій, які гарантують виконання рішення суду в 
разі задоволення позовних вимог.

7. Зміни, а точніше, доповнення пунктом 
17 частини 1 статті 16, пунктом 4-2 частини 
1 статті 25, пунктом 11 статті 28, пунктом 
2-1 частини 1 статті 29 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», які 
передбачають відповідно: (а) наділення міс-
цевих державних адміністрацій повноважен-
нями щодо здійснення державного контролю 
за відповідністю Конституції та законам Укра-
їни актів органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування; (б) здійснення аналізу таких 
актів на предмет додержання Конституції та 
законів України шляхом проведення правової 
експертизи; (в) право запитувати від органу 
та посадової особи місцевого самовряду-
вання документи, які були підставою для при-
йняття рішень; (г) зупиняти дію таких актів 
з мотивів їх невідповідності Конституції чи 
законам України з одночасним зверненням до 
адміністративного суду (все це в межах здій-
снення контрольних, а не наглядових повнова-
жень відносно органів місцевого самовряду-
вання) вважаємо такими, що не відповідають 
конституційно-правовій моделі місцевого 
самоврядування, яка закріплюється нормами 
Конституції, Європейської хартії місцевого 
самоврядування, Законів України «Про міс-
цеве самоврядування», «Про місцеві державні 
адміністрації» та ін.

Висновки. Підсумовуючи, вважаємо 
запропонований проект таким, що не відпо-
відає вітчизняній конституційно-правовій 
моделі місцевого самоврядування, на фор-
мування якої значний вплив здійснила Євро-
пейська хартія місцевого самоврядування, яка 
сьогодні є еталоном у побудові національної 
системи місцевого самоврядування на прин-
ципах субсидіарності та децентралізації. Від-
так, зважаючи на суттєві концептуальні недо-
ліки проекту, досягнути поставлених в ньому 
цілей не уявляється можливим.
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У статті розкривається зміст таємниці кореспонденції. Розглядається нормативно-правове забезпе-
чення захисту прав на таємницю кореспонденції та її значення в сучасних умовах державно-правового 
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РОЗДІЛ 3 
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Актуальність. Основним пріоритетом 
правової, соціальної, демократичної держави 
є ефективне забезпечення реалізації й захисту 
прав та свобод людини і громадянина. Важливе 
місце в системі прав людини і громадянина 
належить особистим правам, оскільки останні 
виступають правом можливості фізичного існу-
вання і духовного розвитку людини. В сучас-
них умовах реформування і оновлення чинного 
законодавства України особливої актуальності 
набувають дослідження усіх без винятку скла-
дових, що формують основу правової реформи 
в Україні. Саме тому розгляд права на таєм-
ницю кореспонденції, що забезпечує соціальне 
буття фізичної особи є одним з актуальних 
завдань як в теорії, так і на практиці. 

Стан дослідження. Дослідження окремих 
теоретичних аспектів дотримання, захисту, 
обмеження права особи на таємницю корес-
понденції здійснювали такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені: В. Биков, А. Бущенко, О. Бан-
дурка, Л. Воєводін, Є. Захаров, І. Козьяков, 
В. Маляренко, В. Назаров, О. Негодченко, 
І. Петрухін, В. Тертишник, О. Ярмиш та ін. 
Разом з цим в юридичній науці висвітлення 

деяких питань залишається актуальним для 
дослідження даного питання. 

Метою даного дослідження є потреба 
концептуального узагальнення питання 
змісту таємниці кореспонденції. Досягнення 
цієї мети обумовило розв’язання наступних 
дослідницьких завдань: 

• встановити сутнісні характеристики 
таємниці кореспонденції; 

• розглянути та проаналізувати норма-
тивно-правове забезпечення захисту прав на 
таємницю кореспонденції;

• обґрунтувати роль та значення особис-
того немайнового права на таємницю корес-
понденції в сучасних умовах державно-право-
вого розвитку.

Виклад матеріалу. Право на таємницю 
листування, телефонних переговорів, теле-
графної та іншої кореспонденції є особистіс-
ним, немайновим правом, що традиційно нале-
жить до основних природних прав людини.

Особисте життя кожного громадянина не 
повинне виходити за межі, які визначила для 
себе кожна людина. Саме наявність такого 
права забезпечує особі захист від будь-якого 
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проникнення в її особисте життя, а саме про-
слуховування телефонних розмов, знайом-
лення з її листами чи повідомленнями, а також 
розголошення їх змісту чи самого факту лис-
тування або розмови.

Держава, яка визнається правовою та демо-
кратичною, повинна забезпечити реалізацію 
таких прав і свобод, а також надати механізм 
правового захисту в разі їх порушення.

В українському законодавстві гарантується 
таємниця передачі інформації між і неможли-
вість її розголошування між особами, які залу-
чені до цього процесу або внаслідок певних 
обставин мають можливість стати своєрідним 
спостерігачем або очевидцем цього процесу.

Так, одним із основних прав людини є 
гарантоване ст. 31 Конституції України [1] 
право на таємницю листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції, яке передбачає заборону для будь-кого 
без згоди людини, яка направляє або одержує 
листи, спілкується по телефону, телеграфу, 
факсу або за допомогою інших засобів пошто-
вого, електричного та електронного зв’язку, 
знайомитися з її листуванням чи іншою корес-
понденцією, прослуховувати її телефонні роз-
мови тощо, а також розголошувати їх зміст 
або сам факт листування, телефонної розмови, 
відправлення чи отримання грошового пере-
казу, телеграми та іншої кореспонденції.

Право на таємницю кореспонденції регу-
люється ст. 306 Цивільного кодексу України. 
Так, відповідно до зазначеної статті фізична 
особа має право на таємницю листування, 
телеграм, телефонних розмов, телеграфних 
повідомлень та інших видів кореспонденції. 
Листи, телеграми та інші види кореспонден-
ції можуть використовуватися, зокрема шля-
хом опублікування, лише за згодою особи, 
яка направила їх, та адресата. У разі смерті 
фізичної особи, яка направила кореспонден-
цію, і адресата використання кореспонденції, 
зокрема шляхом її опублікування, можливе 
лише за згодою фізичних осіб, визначених 
частиною четвертою статті 303 ЦК Укра-
їни. Кореспонденція, яка стосується фізичної 
особи, може бути долучена до судової справи 
лише у разі, якщо в ній містяться докази, що 
мають значення для вирішення справи. Інфор-
мація, яка міститься в такій кореспонденції, не 
підлягає розголошенню. Порушення таємниці 
кореспонденції може бути дозволено судом 
у випадках, встановлених законом, з метою 
запобігання злочинові чи під час криміналь-

ного провадження, якщо іншими способами 
одержати інформацію неможливо [2].

Крім того, нормативно-правовим забез-
печенням захисту прав людини на таємницю 
телефонних розмов, листування і особистої 
інформації є Закони України «Про інформа-
цію», «Про інформаційні агентства», «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні», «Про телебачення і радіомов-
лення», «Про рекламу», «Про телекомуніка-
ції», «Про поштовий зв’язок», «Про державну 
таємницю», «Про оперативно-розшукову 
діяльність» та ін., а також міжнародні норма-
тивно-правові акти, укладені чи ратифіковані 
державою.

Цікаво зауважити, що право особи на таєм-
ницю листування закріплено міжнародними 
нормативно-правовими актами. Зокрема, 
право на таємницю листування відображено 
у ст. 3 Європейської Угоди, що стосується 
осіб, які беруть участь у процесі Європей-
ського Суду з прав людини. Відповідно до цієї 
норми представники влади країн, що підпи-
сали цей міжнародний документ поважають 
право будь-яких осіб, які беруть участь у про-
цесі, порушеному в Європейському суді з прав 
людини, як сторони процесу, їхніх представ-
ників або консультантів; свідків та експертів, 
викликаних Судом, та інших осіб, запрошених 
Головою Суду взяти участь у процесі. У цій 
міжнародній нормі також вказується на недо-
торканість кореспонденція осіб, які утриму-
ються під вартою, адресована Європейському 
Суду, оскільки угодою зазначено, що така 
кореспонденція повинна спрямовуватися й 
доставлятися без невиправданої затримки та 
спотворення її змісту [3].

Крім того, у ст. 17 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права йдеться про 
те, що ніхто не повинен зазнавати свавільного 
чи незаконного втручання в його особисте 
чи сімейне життя, свавільних чи незаконних 
посягань на недоторканість його житла або 
таємницю його кореспонденції чи незаконних 
посягань на його честь чи репутацію [4].

Також закріплення права на приватне 
життя ми знаходимо у ст. 8 Європейської 
Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, де йдеться, що кожен має 
право на повагу до свого приватного і сімей-
ного життя, до свого житла і кореспонден-
ції [5]. По суті, відповідне право належним 
чином закріплено як на національному, так і 
міжнародному рівні.
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В межах даного питання варто зазначити, 
що іноземцям та особам без громадянства від-
повідно до ст. 19 Закону України «Про пра-
вовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» від 04 лютого 1994 р. передбачалось, що 
законодавством України іноземцям та особам 
без громадянства гарантуються недоторкан-
ність особи, житла, невтручання в особисте і 
сімейне життя, таємниця листування, телефон-
них розмов і телеграфних повідомлень, повага 
їх гідності нарівні з громадянами України [6]. 
Проте в новому законі України від 2011 р. ці 
положення вилучені [7], що на наш погляд є 
недоліком і свідчить про інформаційну дис-
кримінацію іноземців у порівнянні із грома-
дянами України. У цьому аспекті, громадяни 
України, навіть під час перебування у психі-
атричному закладі мають право на: забезпе-
чення таємниці листування під час відправки 
та отримання будь-якої кореспонденції [8]. 
Для забезпечення таємниці кореспонденції 
громадян України, не існує виключень також у 
тому випадку навіть коли за ними встановлено 
адміністративний нагляд, що здійснюється 
дільничними інспекторами міліції у взаємо-
дії з працівниками карного розшуку та інших 
служб [9]. Зазначені положення свідчать про 
істотне місце таємниці спілкування та її видів, 
як таємниця кореспонденції, телефонних роз-
мов в системі інформації з обмеженим досту-
пом [10, с. 60].

До прийняття нового Кримінально-проце-
суального кодексу правоохороні органи під час 
виконання завдань з розкриття злочинів та під 
час оперативно-технічних заходів зобовязува-
лись законодавством дотримуватись таємниці 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції осіб, що фігурували 
у справах. В процесі еволюції вітчизнаяного 
законодавства ця норма, передбачена під-
законними нормативно правовими актами, 
розширила коло видів інформації, що підля-
гають захисту у процесі кримінального прова-
дження. Так, відповідно до ст. 14 КПК під час 
кримінального провадження кожному гаран-
тується таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, 
інших форм спілкування. Втручання в таєм-
ницю спілкування можливо лише на підставі 
судового рішення у випадках, передбачених 
цим Кодексом, з метою виявлення та запобі-
гання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, 
встановлення його обставин, особи, яка вчи-
нила злочин, якщо в інший спосіб неможливо 

досягти цієї мети. Інформація, отримана вна-
слідок втручання у спілкування, не може бути 
використана інакше, як для вирішення завдань 
кримінального провадження [11].

По суті, за наявності конституційних гаран-
тій прав громадян в інформаційній сфері зако-
нодавством України передбачено тимчасові 
обмеження реалізації цих прав. Такі винятки 
з прав на таємницю листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонден-
ції встановлюються лише судом у випадках, 
передбачених законом, з метою запобігання 
злочинові чи з’ясування істини під час роз-
слідування кримінальних справ, якщо іншими 
способами одержати інформацію неможливо. 
Однак при цьому має місце складний порядок 
доступу правоохоронних органів до матеріаль-
них носіїв інформації, що складає таємницю 
спілкування, що, в свою чергу, свідчить про 
пріоритетний характер цього виду таємниці 
в системі інформації з обмеженим доступом, 
передбачений вітчизняним законодавством.

Крім того, на вищенаведене вказує той факт, 
що у вітчизняному Кримінальному кодексі 
зазначені норми, що передбачають відпові-
дальність за порушення таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засобами 
зв’язку або через комп’ютер. Так, відповідно 
до ст. 163 КК України порушення таємниці 
листування, телефонних розмов, телеграф-
ної чи іншої кореспонденції, що передаються 
засобами зв’язку або через комп’ютер, кара-
ються штрафом від п’ятдесяти до ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох років, 
або обмеженням волі до трьох років, а ті самі 
дії, вчинені щодо державних чи громадських 
діячів або вчинені службовою особою, або з 
використанням спеціальних засобів, призна-
чених для негласного зняття інформації, кара-
ються позбавленням волі на строк від трьох 
до семи років [12]. Таким чином, в сучасних 
умовах потреба у правовому захисті прав на 
таємницю листування з часом тільки зростає 
та вимагає нових правових мехінізмів, які б 
враховували сучасний стан розвитку телеко-
мунікаційних технологій тощо.

Розглядаючи таємницю кореспонден-
ції, листування тощо в сучасних умовах 
О. В. Негодченко зауважує, що доцільно 
замінити у законодавстві термін «термін лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної 
чи іншої кореспонденції» на термін «таєм-
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ниця спілкування» та визначити її як таємну 
інформацію, що міститься в листах, телегра-
мах, електронних повідомленнях фізичних та 
представників юридичних осіб, доступ до якої 
обмежено іншим суб’єктам, крім адресата та 
адресанта з метою реалізації їхніх інтересів, 
режим якої може бути порушено тільки у 
виняткових випадках, передбачених законом 
за рішенням суду [10, с. 60].

У сучасних умовах, коли через об’єктивні 
процеси технічні канали зв’язку стали осно-
вними для передачі інформації, розв’язання 
даної проблеми набуває надзвичайної акту-
альності. В умовах бурхливого розвитку 
недержавних систем зв’язку необхідно більш 
глибоке втручання держави в правове регла-
ментування захисту інформації під час вико-
ристання технічних каналів зв’язку. Для 
цього необхідна розробка правових важелів, 
що забезпечують, зокрема: 1) вироблення 
конкретних умов забезпечення таємниці 
спілкування під час створення та експлуата-
ції систем зв’язку загального користування; 
2) створення механізмів державного контролю 
забезпечення таємниці спілкування; 3) ство-
рення умов для набуття громадянами та юри-
дичними особами засобів захисту інформації 
для використання в каналах зв’язку загаль-
ного користування; 4) контроль з боку уповно-

важених державних органів за якістю даних 
засобів [10, с. 60]. У комплексі із внесеними 
відповідними змінами до законодавства ці 
організаційні заходи створять ефективний 
режим захисту таємниці спілкування.

Висновки. Таким чином, таємниця лис-
тування як особисте немайнове право фізич-
ної особи, що традиційно належить до осно-
вних природних прав людини, забезпечує 
особі захист від будь-якого проникнення в 
її особисте життя, а саме прослуховування 
телефонних розмов, знайомлення з її лис-
тами чи повідомленнями, а також розголо-
шення їх змісту чи самого факту листування 
або розмови.

Право людини на таємницю листування 
займає важливе місце в системі прав і свобод 
людини і громадянина. Таємниця листування 
в цілому є важливим правовим принципом, 
який сприяє підтриманню суспільних відно-
син, гарантує охорону особистого життя гро-
мадян. Його належне забезпечення та ефек-
тивний захист в разі порушення цього права 
є чинником зміцнення й утвердження України 
як суверенної, незалежної, демократичної, 
соціальної та правової держави, а також важ-
ливим елементом політичного, економічного, 
соціального, культурного та іншого прогресу 
суспільства.
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НЕУСТОЙКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

У статті розкривається сутність неустойки в цілому. Розглядаються її особливості в цивільному пра-
ві України.
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В статье раскрывается сущность неустойки в целом. Рассматриваются ее особенности в гражданском 
праве Украины.

Ключевые слова: гражданское право, договор, обязательство, исполнение обязательства, обязатель-
ственные отношения, способ обеспечения исполнения обязательств, неустойка.

The article reveals the essence of a penalty in general. Considered it features of in the civil law of Ukraine.
Key words: civil law, contract, commitment, performance of an obligation, obligations relations, way to ensure 

the fulfillment of obligations, penalty.

Постановка проблеми. З часів здобуття 
Україною незалежності виникають нові 
сучасні умови економіки, та виникнення 
цивільно-правових зобов’язань, які мають 
досить давню правову історію. Забезпечення 
виконання цивільно-правових зобов’язань 
можливе, зокрема, завдяки наявністю неу-
стойки. Але особливості її застосування, 
визначення її меж, порядок розрахування, ще 
і досі, незважаючи на велику кількість науко-
вих праць недостатньо досліджено. У зв’язку 
з цим, актуальним вбачається розгляд такого 
способу забезпечення виконання зобов’язань 
як неустойка, її поняття та особливостей. 

Стан дослідження. В юридичній літера-
турі проблемі неустойки присвячено велику 
кількість досліджень радянських та вітчизня-
них вчених К. Аннєнкова, Д. Бобрової, Т. Бод-
нар, В. Борисової, М. Брагінського, С. Братуся, 
О. Вінавера, В. Вітрянського, В. Гопанчука, 
К. Граве, В. Грибанова, О. Дзери, О. Іоффе, 
Ю. Калмикова, О. Комарова, В. Костянтино-
вої, Н. Кузнєцової, М. Кулагина, Л. Лунца, 
В. Луця, Д. Мейєра, І. Новицького, В. Ойген-
зіхта, М. Пергамента, І. Перетерського, 
О. Підопригори, Й. Покровського, В. Райхера, 
О. Сергєєва, І. Спасибо-Фатєєвої, Є. Суха-
нова, Ю. Толстого, Є. Харитонова, Б. Чере-
пахіна, Г. Шершеневича, В. Щербини та ін. 
Вищезазначені та інші науковці зробили зна-
чний внесок у дослідження окремих теоретич-
них аспектів неустойки. Однак незважаючи на 
вагомий внесок до зазначеної проблематики, 
дослідження питань правового регулювання 
застосування неустойки у цивільно-право-
вих зобов’язальних відносинах, її природи 

залишається відкритим для дискусій, що й 
зумовлює актуальність дослідження у цьому 
напрямі з метою удосконалення належного 
регулювання цивільно-правового інституту 
неустойки як одного із видів забезпечення 
виконання зобов’язання.

Актуальність дослідження неустойки у 
цивільному праві посилюється з недостат-
ністю теоретичної розробленості, існуванням 
значної кількості дискусійних теоретичних і 
практичних питань щодо юридичної природи 
неустойки, її місця в системі видів забезпе-
чення виконання зобов’язання. 

Метою статті є з’ясування особливос-
тей цивільно-правового інституту неустойки 
як одного із видів забезпечення виконання 
зобов’язання.

Виклад основного матеріалу. З прийняттям 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни) відбулося відродження окремих цивільно-
правових інститутів, наповнення їх новим 
змістом. Сталі цивільно-правові конструкції, 
які використовували протягом тривалого часу, 
в умовах ринкової економіки та розширення 
свободи договору вже себе не виправдовують 
і потребують принципового перегляду. З метою 
забезпечення поступового й послідовного роз-
витку національної економіки законодавець 
установлює певні правила, відповідно до яких 
суб’єкти цивільно-правових відносин у кон-
кретній ситуації найбільш раціонально визна-
чають зміст своїх прав і обов’язків. Це повною 
мірою стосується і видів забезпечення вико-
нання зобов’язань, передбачених для суб’єктів 
цивільно-правових відносин. Головна мета 
видів забезпечення виконання зобов’язання є 
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створення таких умов, за яких боржник належ-
ним чином виконав би договірне зобов’язання 
саме в натурі [2, с. 20]. Важливе значення 
для регулювання договірних зобов’язань за 
участю як юридичних, так і фізичних осіб має 
неустойка, яка виступає універсальним і най-
поширенішим видом забезпечення виконання 
зобов’язань, що у свою чергу зумовлює пильну 
увагу до такого виду забезпечення зобов’язань 
як науковців, так і суб’єктів підприємницької 
діяльності й, водночас, потребує дослідження 
її особливостей.

З метою з’ясування сутності неустойки, 
необхідним є дослідження забезпечення вико-
нання зобов’язання в історичному аспекті 
в цілому. З цього приводу доцільним є звер-
нення до основ римського права. 

Взагалі, історiя створення сучасного пра-
вознавства починається вiд часiв Стародав-
нього Риму [3, с. 7]. Звiсно, правовi системи 
iснували й у давнiших цивiлiзацiях. Бiльш 
того, саме римське право зазнало потужного 
впливу давньогрецького, близькосхiдного, 
iудейського, тощо, права, запозичивши звiдти 
значну кiлькiсть iдей, принципiв, конкрет-
них правових норм [4, с. 11]. Але тiльки у 
Римськiй античнiй цивiлiзацiї право перетво-
рилося на порівняно самостiйний феномен, 
набуло значення самостiйного предмету, який 
можна вивчати й нинi, абстрагувавшись вiд 
конкретно-iсторичних умов, культури, дер-
жави, в якiй воно сформувалося. Тому зна-
чення римського права на сучасному етапі 
розвитку юридичної науки є багатогранним, 
оскільки має різне теоретично-практичне 
спрямування. Це, безумовно, пов’язано з 
тим, що творчість римських юристів суттєво 
вплинула на подальший розвиток правової 
доктрини. Все це свідчить про актуальність 
дослідження римського права крізь призму 
історичних витоків з метою всебічного та 
повного з’ясування тих чи інших державно-
правових явищ в сучасній правовій науці. 

Важливе місце в римському праві займало 
забезпечення виконання зобов’язання, що 
має глибоке коріння в історії юриспруденції в 
цілому. 

Отже, цивільно-правові види забезпечення 
виконання зобов’язання були відомі і рим-
ському цивільному праву. Під гарантіями вико-
нання зобов’язання розуміли будь-які засоби, 
які надавали кредитору можливість прямо чи 
посередньо задовольнити свої вимоги. Такі 
засоби полягали або в наданні кредитору речо-

вого права на майно, яке належало боржнику 
і яке у випадку невиконання зобов’язання 
передавалося кредитору, або в встановленні 
ще одного зобов’язання, обтяжуючого борж-
ника чи третю особу, яке виконувало додат-
кову в порівнянні з основним зобов’язанням, 
забезпечувальну функцію. В римському праві 
гарантії виконання зобов’язання поділялися 
на речові і особисті. До речових відноси-
лися застава (pignus) і іпотека (hypoteca), до 
особистих – завдаток (arrha), штрафна сти-
муляція (stipulatio poenae), визнання боргу 
(constitutum debiti proprii) і клятвена обіцянка 
(ius iurandum) [5, с. 219-220].

До гарантій забезпечення виконання 
зобов’язань висувалися певні вимоги. Так, як 
зазначав Ульпіан, особа, яка є поручителем, 
повинна відповідати не лише вимозі щодо 
платіжоспроможності з точки зору наявності 
в неї певного майна, а і вимозі, щодо легкості 
притягнення її як відповідача [6, с. 192-193].

У Законах ХII таблиць (V–VI ст. до н.е.) 
[7] вже можна знайти положення, які за своїм 
змістом нагадують законну неустойку. Так, 
якщо за договором схову зберігач втрачав чи 
пошкоджував річ, він відповідав перед власни-
ком в розмірі 100% її вартості, тобто в даному 
випадку мова йде про штрафну неустойку, яку 
боржник зобов’язаний був сплатити кредитору 
за неналежне виконання зобов’язання [6, с. 12].

Угода про неустойку укладалася в формі 
стимуляції і мала акцесорний характер. Тому, 
якщо основний договір визнавався недійсним, 
недійсним визнавалася і неустойка [8, с. 194].

Цікавим є те, що серед римських юристів 
існувала і думка, що неустойка повинна стя-
гуватися з основною вимогою як виняток, 
залежно від намірів сторін чи угоди про неу-
стойку. Так, в Дігестах Юстиніана (VI ст. н.е.) 
наводиться приклад, коли дві особи домови-
лися утворити товариство і надавати послуги 
в навчанні граматики, зазначивши, що прибу-
ток буде ділитися навпіл. Винний в порушенні 
договору повинен був сплатити неустойку.

Сучасне уявлення цивілістики завдячує 
римському праву своєю сутністю та принци-
повими засадами [9, с. 5]. Тому поглиблене 
вивчення римського цивільного права може 
сприяти появі в українському праві нових юри-
дичних форм, що особливо важливо у період 
реформування цивільного законодавства.

Отже, інститут неустойки є одним із най-
поширеніших та найдавніших способів забез-
печення виконання зобов’язань. Вона засто-
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совувалася у цивільному обороті ще з часів 
римського права

Поява і еволюція розвитку неустойки свід-
чить про те, що неустойка із самого початку 
виникла саме як інститут забезпечувальний, 
головне призначення якого було примусити 
боржника саме виконати зобов’язання в натурі 
під страхом настання негативних наслідків 
[10, с. 9].

Отже, являючись одним із способів забез-
печення виконання зобов’язання, неустойка 
отримала законодавче закріплення в чинному 
законодавстві і виступає дієвим способом 
задоволення інтересів кредитора.

На підтвердження цієї тези доцільно 
навести положення чинного законодавства. 
Так, у ст. 549 ЦК України зазначається, що 
неустойка (штраф, пеня) визначається як гро-
шова сума або інше майно, яке боржник пови-
нен передати кредиторові у разі порушення 
боржником зобов’язання [11]. Аналізуючи 
зміст предмету неустойки в ЦК України, 
варто зазначити, окремі автори вважають, 
що ця дефініція «увібрала всі найкращі роз-
робки, як світової, так і вітчизняної цивіліс-
тики» [12, с. 42].

Взагалі, говорячи про поняття неустойки, 
слід зазначити, що єдиної точки зору серед 
вчених немає. Основна проблема стосується 
того, чи визнавати неустойку лише спосо-
бом забезпечення виконання зобов’язання 
або лише мірою відповідальності, чи визнати 
подвійну правову природу неустойки. Деякі 
вчені вважають, що неустойка є виключно спо-
собом забезпечення виконання зобов’язання 
[13, с. 143]. Тобто на думку цих вчених неу-
стойка – це спосіб забезпечення виконання 
зобов’язання, а не форма відповідальності. 
У науковій літературі існують і дещо проти-
лежні точки зору, а саме, що неустойка вже не 
виконує забезпечувальну функцію, а є лише 
мірою відповідальності [14, с. 29]. 

По суті, найбільш розповсюдженим та 
сприйнятим є наступний підхід, за яким неу-
стойка одночасно є способом забезпечення 
виконання зобов’язань та формою (мірою) 
цивільно-правової відповідальності [15].

У доктрині цивільного права традиційно 
виділяють два різновиди неустойки: законну, 
яка встановлюється на підставі акта законо-
давства, та договірну, яка встановлюється у 
договорі, укладеному сторонами [16, с. 190]. 
Зауважимо, що до закріплення відповідних 
норм у цивільному законодавстві неустойка 

за деякими договорами може бути лише дого-
вірною.

Взагалі, неустойка на відміну від інших 
видів забезпечення виконання зобов’язання 
має свої особливості. Так, в більшості випад-
ків вона співвідноситься з розміром заподі-
яних кредитору невиконанням зобов’язання 
збитків. При цьому ніяких додаткових майно-
вих гарантій кредитор не набуває: боржник або 
відшкодовує збитки (залікова неустойка), або 
сплачує лише їх частку (виключна неустойка). 
Саме в штрафній же неустойці проявляється 
забезпечувальний характер неустойки – кре-
дитор отримує грошову суму, незалежно від 
наявності чи відсутності збитків.

На думку О. Гелевея в тих випадках об’єкт, 
який буде становити собою «інше майно», 
він повинен відповідати наступним умовам: – 
загальному правовому режиму речей. В якості 
неустойки не можуть фігурувати речі, вилучені 
з обігу або обмежені в обігу; – умовам щодо 
загальної оборотоздатності речі; – на момент 
укладання договору майно повинно належати 
контрагенту на праві власності або він має 
можливість набути його в майбутньому; – 
передача таких речей не повинна вимагати 
спеціального порядку їх відчуження (нотарі-
ального посвідчення, державної реєстрації); – 
питання щодо передачі такого майна боржник 
повинен мати можливість вирішувати само-
стійно, без спеціального дозволу відповідних 
органів чи інших осіб (Антимонопольного 
комітету, органів соціального захисту, орга-
нів опіки та піклування, інших державних 
органів, подружжя, батьків та інших); – вико-
нання додаткового зобов’язання не повинно 
бути пов’язано і з правами третіх осіб (дотри-
манням переважного права купівлі частки у 
праві співвласниками, сервітутними правами 
тощо); – передача і набуття таких речей пови-
нно відповідати спеціальній правоздатності як 
боржника, так і кредитора; – об’єктом такого 
додаткового зобов’язання можуть виступати 
виключно речі, визначені родовими ознаками, 
оскільки контрагент не має можливості про-
контролювати чи дійсно саме це майно про-
тягом дії договору існує в натурі і перебуває 
у власності боржника; – в договорі повинно 
бути вичерпним чином надана характерис-
тика речей, які виступають в якості неустойки 
(найменування, асортимент, номенклатура, 
кількість, вага, сортність, вологість, забруд-
неність, норми допуску тощо) і їх грошова 
оцінка [10, с. 9]. Виходячи з цього, характе-
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ристика речей повинна виступати істотною 
умовою договору.

Слід зауважити, що в доктрині цивільного 
права традиційно виділяють дві теорії неу-
стойки – оціночну та штрафну.

Суть оціночної теорії полягає в тому, що 
неустойка розглядається як заздалегідь визна-
чені законом чи договором збитки, які креди-
тор може понести у випадку невиконання чи 
неналежного виконання зобов’язання борж-
ником.

В свою чергу, штрафна теорія неустойки 
полягає в тому, що неустойка є своєрідним пока-
ранням боржника за невиконання зобов’язання, 
оскільки кредитор не позбавлений можливості 
вимагати і відшкодування збитків. 

Стягнення будь-якої неустойки можливо і в 
тих випадках, коли доведено відсутність збит-
ків; розмір неустойки абсолютно практично 
не залежить від конкретних договірних від-
носин. Однак протиставлення оціночної (ком-
пенсаційної) та штрафної функції неустойки 
не має принципового значення, оскільки у 
штрафній неустойці знаходить відображення 
відношення неустойки до боржника, а в ком-
пенсаційній – до збитків кредитора.

По суті, особливість неустойки поясню-
ється тим, що вона є спрощеним засобом 
компенсації втрат кредитора, викликаних 
невиконанням або неналежним виконанням 
боржником своїх обов’язків. Це забезпечується 
такими властивостями неустойки, як можли-
вість стягнення неустойки за сам факт пору-
шення зобов’язання, без надання доказів про 
завдання збитків та їх розмір; можливість 
для сторін на свій розсуд сформулювати під-
стави, розмір та умови сплати неустойки (крім 
випадків існування, так званої нормативної 
неустойки – ст. 550 ЦК України); можли-
вість для кредитора оперативно компенсувати 
збитки, завдані йому невиконанням договору, 
у зручній для нього грошовій формі.

В юридичній літературі зустрічаються 
різні погляди щодо правової природи неу-
стойки. Так, деякі науковці розглядають неу-
стойку лише як міру цивільно-правової від-
повідальності, оскільки сплата неустойки з 
невиправного боржника нічим не забезпечена 
і не гарантована кредитору. Зазначена позиція 
є спірною, оскільки неустойка як забезпечу-
вальна міра діє через погрозу, усунення потен-
ційного порушника, виступаючи одночасно 
лише можливою, а не реальною відповідаль-
ністю [17]. 

Варто зауважити, що неустойка – ще не 
відповідальність, а деяка підстава, база для 
визначення її розміру, оскільки сторони визна-
чають розмір неустойки наперед, на момент 
укладення договору. По суті, обставина, що 
неустойка наперед визначає розмір відпові-
дальності не означає, що вона є підставою від-
повідальності. Безумовним є те, що неустойка, 
навпаки фіксує розмір відповідальності і ста-
новить санкцію, яка в будь-який момент може 
бути застосована.

Неустойка за своєю юридичною природою 
є не тільки способом забезпечення виконання 
зобов’язань, а й однією з форм цивільно-право-
вої відповідальності. Так, згідно зі ст. 611 ЦК 
України неустойка визнається однією з санк-
цій за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язання, а ст. 550 ЦК України встановлює, 
що кредитор не має права на неустойку в разі, 
якщо боржник не відповідає за порушення 
зобов’язання (ст. 617 ЦК України). Аналізу-
ючи вищезазначене, можна зробити висновок, 
що і засоби забезпечення зобов’язань, вста-
новлені нормами главі 49 ЦК України («Забез-
печення виконання зобов’язань»), і заходи 
відповідальності, передбачені у главі 51 ЦК 
України, мають однакову мету – стимулювати 
боржника до виконання зобов’язання і захис-
тити інтереси кредитора, тобто держава зако-
нодавчо сприяє захисту та відновленню пору-
шених прав громадян.

В спеціалізованій літературі зазначається, 
що однією з теоретичних проблем є визначення 
предмету неустойки. Так, А. Гриняк зауважує, 
що слід звернути увагу на законодавче розши-
рення кола предметів, що можуть передаватися 
боржником в якості неустойки у випадку неви-
конання або неналежного виконання підрядних 
договорів, що видається, зважаючи на розши-
рення договірної свободи, цілком виправданим 
підходом [18]. Так, законодавець у загальній 
нормі ст. 551 ЦК України визначає, що предме-
том неустойки може бути грошова сума, а також 
і інше рухоме і нерухоме майно. Однак в юри-
дичній літературі зустрічаються й інші думки 
щодо визначення предмета неустойки, а саме 
пропонується звуження предмета неустойки 
шляхом визначення її виключно у грошовій 
формі [19, с. 9]. Досліджуючи вищезазначену 
тезу необхідно виходити з того, що українська 
державність є перехідною. Вона еволюціонує 
у складних як політичних, так і соціально-
економічних умовах. Тому звуження предмету 
неустойки в сучасних умовах розвитку договір-
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них відносин та відходу від командно-адміні-
стративної моделі управління економікою є не 
досить актуальним.

Висновки. Таким чином, неустойка як осо-
бливий вид забезпечення виконання підряд-
них зобов’язань спрямована на попередження 
невиконання чи неналежного виконання умов 
підрядних договорів. Неустойка має важ-
ливе значення для регулювання договірних 
зобов’язань за участю як юридичних, так і 
фізичних осіб, та виступає найуніверсальні-
шим і найпоширенішим видом забезпечення 
виконання зобов’язань.

Аналіз сутності неустойки дозволяє заува-
жити, що в сучасних умовах реформування 
економічної, політичної, правової, соціаль-
ної та інших систем належне забезпечення 
виконання зобов’язання виступає певним 
показником відповідного рівня цивілізова-
ного суспільства, в якому права та свободи 
людини і громадянина ефективно реалізу-
ються та гарантуються. Все це дає підстави 
стверджувати про актуальність подаль-
шого дослідження категорії неустойки, що є 
одним з актуальних завдань як в теорії, так і  
на практиці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради Укра-

їни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
2. Тімуш І. С. Класифікація неустойок за цивільним законодавством України / І. С. Тімуш // Науковий 

вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 20-28.
3. Основи римського приватного права / за заг. ред. В. І. Борисової, Л.М.Баранової. – Х. : Право, 2008. – 

224 с.
4. Римське право: підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
5. Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В.Дождева. – М.: БЕК, 

2002. – 400 с.
6. Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 

1997. – 608 с.
7. Закони 12 таблиць. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// pidruchniki.com/2008021556552/

pravo/zagalna_harakteristika_rimskogo_prava
8. Покровский И.А. История римского права. – Мн.: Харвест, 2002. – 258 с.
9. Задорожний Ю. А. Римське право – доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах 

романо-германської правової сім’ї та України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Теорія та 
історія держави і права. Історія політ. і правових вчень / Ю. А. Задорожний. – Київ: 2008. – 20 с.

10. Гелевей О. І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжна-
родне приватне право» / О. І. Гелевей. – Київ, 2003. – 20 с.

11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

12. Крат В. Неустойка. Що переважить: майно або гроші? В. Крат // Підприємництво, господарство і 
право. – 2002. – № 12. – С. 41–42.

13. Сикал М.М., Трофименко О. О. Теоретико-правові підходи щодо дефініції поняття «неустойка» /  
М. М. Сикал, О. О. Трофименко // Європейські перспективи. – 2013. – № 4. – С. 141-144.

14. Гражданское право: в 2 т. Т. 1. Учеб. / под ред. Е. А. Суханова. – М.: БЕК, 1994. – 348 с.
15. Гришин Д. А. Неустойка: современная теория. Актуальные проблемы гражданского права. Вып. : сб. 

статей / под ред. проф. М. И. Брагинского. – М: Статут. «Юрист», 2000. – С. 103-141.
16. Москаленко К. В. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за продюсерським дого-

вором / К. В. Москаленко // Європейські перспективи. – 2014. – № 3. – С. 188-192.
17. Заверуха С. В. Значення штрафної та залікової неустойки у цивільному праві / С. В. Заверуха // 

Університетські наукові записки. – 2013. – № 4. – С. 180-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
Unzap_2013_4_23.pdf

18. Гриняк А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов’язань / А. Гриняк // Юри-
дична Україна. – 2012. – № 8. – С. 51-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urykr_2012_8_10.pdf

19. Проценко І.О. Види забезпечення належного виконання зобов’язань у цивільному праві України: 
єдність та диференціація : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І.О. Проценко. – Х., 2007. – 18 с.



27

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Ольховик Л. А.,
кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри цивільного та трудового права 
Одеського національного морського університету 

ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У даній роботі ми дослідили перш за все терміни «моральна шкода» і «немайнова шкода» які вжива-
ються в цивільному законодавстві України як тотожні поняття чи як синоніми. У цивілістиці ж наведено 
аргументоване розмежування цих понять: термін «моральна шкода» доцільно застосовувати виключно 
щодо фізичної особи, а «немайнова шкода» – щодо аналогічних втрат юридичної особи. Якщо розглядати 
мораль як систему норм і принципів, які виникають із потреби узгодження інтересів індивідів між собою і 
суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямованих на регулювання поведінки людей від-
повідно до понять добра і зла, які підтримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням, 
силою громадської думки, то моральна шкода -це приниження оцінки гідності людини, яке викликає в її 
психіці негативні стани і процеси.

Ключові слова: мораль, шкода, моральна шкода, немайнова шкода, душевна рівновага, негативні 
наслідки.

В данной работе мы исследовали прежде всего термины «моральный вред» и «неимущественный 
вред», которые употребляются в гражданском законодательстве Украины как тождественные понятия или 
как синонимы. В цивилистике же приведено аргументированное разграничение этих понятий: термин «мо-
ральный вред» целесообразно применять исключительно в отношении физического лица, а «неимуще-
ственный вред» – относительно аналогичных потерь юридического лица. Если рассматривать мораль как 
систему норм и принципов, которые возникают из потребности согласования интересов индивидов между 
собой и обществом (классом, социальной группой, государством), направленных на регулирование пове-
дения людей в соответствии с понятиями добро и зло, которые поддерживаются личными убеждениями, 
традициями, воспитанием, силой общественного мнения, то моральный вред-это унижение оценки досто-
инства человека, которое вызывает в его психике негативные состояния и процессы.

Ключевые слова: мораль, вред, моральный вред, неимущественный вред, душевное равновесие, 
негативные последствия.

In this work, we investigated first of all the term «moral harm» and «moral harm» used in the civil legislation 
of Ukraine as identical concepts or as synonyms. In the civil law also provides the reasoned distinction of these 
concepts: the term «moral damage» it is expedient to apply only to natural persons, and «moral injury» is relatively 
similar losses of the legal entity. If we consider morality as a system of norms and principles that arise from the 
needs of coordination of interests between individuals and society (class, social group, government) aimed at reg-
ulating human behavior in accordance with the concepts of good and evil that are supported by personal beliefs, 
traditions, upbringing, by force of public opinion, the moral damage is the humiliation of assessing the dignity of 
man, which causes his mental state negative States and processes.

Key words:  morality, harm, moral harm, moral harm, emotional balance, negative consequences.
 
Проблема прав і свобод людини є доміную-

чою на сучасному етапі розвитку суспільства. 
З огляду на це було прийнято ряд міжнарод-
них нормативно-правових актів, які визнача-
ють людину найвищою цінністю, а належне 
забезпечення її прав і свобод – головним 
обов’язком демократичної держави. 

Загальна Декларація прав людини закрі-
плює положення, за яким визнання гідності, 
властивої всім членам людської сім’ї, і рівних 
та невід’ємних їх прав є основою свободи, 
справедливості та загального миру. Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні та куль-
турні права проголошує, що всі права людини 
«випливають із властивої людській особі гід-
ності». Дані положення отримали своє відобра-

ження й у Конституції України, згідно з якою 
«людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю» (ст. 3 Кон-
ституції України). Закріплення за державою 
обов’язку забезпечення прав і свобод людини 
дає можливість, у випадку порушення остан-
ніх, звернутися до суду з метою їх захисту та 
відновлення, а також за компенсацією шкоди, 
завданої таким порушенням. У зв’язку з цим, 
набуває особливої актуальності створення роз-
виненого механізму реалізації прав і свобод 
людини, одним із яких є право людини на ком-
пенсацію моральної шкоди [1]. 

Дослідженням цієї проблеми займалися 
Полішко Н.Л., Забара І.М., Эрделевский А.М., 
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Селезень С.В., Владимирова В.В., Май-
стер І.П., Оверко Г.Я. та ін.

Дана робота має на меті дослідити поняття 
моральної шкоди як інституту цивільного 
права.

Право на компенсацію моральної шкоди 
в Україні отримало законодавче закріплення 
тільки у 1993 р., у результаті доповнення 
ст. 440 Цивільного кодексу УРСР. Характер-
ною відмінністю поняття інституту моральної 
шкоди в законодавстві України є те, що тер-
мін «моральна шкода» майже завжди засто-
совується в поєднанні з терміном «немай-
нова шкода» [1]. Терміни «моральна шкода» і 
«немайнова шкода» вживаються в законодав-
стві України як синоніми. У ст. 16 Цивільного 
кодексу України та інших актах законодав-
ства ці поняття також вживаються як тотожні. 
При більш детальному аналізі варто звернути 
увагу на те, що цей синонімічний зв’язок 
є лише результатом волі законодавця, який 
намагався врахувати нове явище в суспіль-
них відносинах і відреагував на це, ввівши 
та закріпивши у вітчизняну правову систему 
новий правовий інститут [2, с. 64]. З цим не 
погоджується Н.Л. Полішко, наголошуючи 
на тому, що поняття «моральна шкода» вужче 
за поняття «немайнова шкода» і, співвідно-
сяться вони відповідно як частина до цілого. 
Поняття «моральна шкода» не охоплює всього 
спектру шкоди, що може бути завдана пра-
вам немайнового характеру, і отже, в пев-
них випадках, зокрема, відносно юридичних 
осіб, таке поняття не є бездоганним Шкода, 
яка може бути завдана немайновим правам 
особи не обмежується тільки моральною шко-
дою [1]. Погоджуємось з О.М. Ерделєвським, 
який стверджує, що «моральна шкода і шкода 
завдана життю і здоров’ю є різновидами 
немайнової шкоди» [3, с. 14]. У цивілістиці 
ж наведено аргументоване розмежування цих 
понять: термін «моральна шкода» доцільно 
застосовувати виключно щодо фізичної особи, 
а «немайнова шкода» – щодо аналогічних 
втрат юридичної особи [4]. 

ЦК не містять визначення поняття 
«моральна шкода». Існує певна полярність 
позицій законодавця та дослідників щодо 
визначення поняття «моральна шкода», 
С.В. Селезень вважає за доцільне з’ясувати 
етимологічне значення цієї правової кон-
струкції через трактування складових даного 
поняття: мораль та шкода [5, с. 483]. Пра-
вова дефініція «моральна шкода» є похідним 

від слова «мораль». Існує кілька підходів до 
визначення поняття «мораль» [6, с. 5]. 

Важливе місце у формуванні духовного 
світу особистості, його свідомості, культури 
належить моралі – соціального регулятора, 
що цілеспрямовано впливає на людський роз-
виток і вдосконалення. Мораль – важливий 
елемент людської культури. Для правильної 
оцінки поведінки суб’єктів правових відно-
син і правильного вирішення колізій постійно 
звертаються до етничних критеріїв, бо в основі 
права лежить мораль [7, с. 33].

Мораль – це невід’ємна частина духовного 
життя людей [8, с. 64]. О.Ф. Скакун вважає, 
що мораль – система норм і принципів, які 
виникають із потреби узгодження інтересів 
індивідів між собою і суспільством (класом, 
соціальною групою, державою), спрямованих 
на регулювання поведінки людей відповідно 
до понять добра і зла, які підтримуються осо-
бистими переконаннями, традиціями, вихо-
ванням, силою громадської думки. Адже 
«золотим правилом» моралі, відомим із най-
давніших часів, є таке: «(не) роби щодо інших 
так, як ти (не) хотів би, щоб вони робили щодо 
тебе» [9, с. 265].

Головною особливістю моралі є те, що її 
принципи, правила та норми мають загальне 
значення, їх виконання є внутрішньою потре-
бою кожної людини, що контролюється сус-
пільством [10, с. 166].

Отже, поняття моралі включає особистісні 
відносини людей, виходячи із особливостей 
сформованих матеріальних та духовних цін-
ностей особистості, які встановлюються сус-
пільством у процесі його еволюційного роз-
витку, санкціонується громадською думкою 
(осудом) з метою регулювання службових і 
суспільних відносин та забезпечується альтер-
нативною поведінкою [11, c. 181].

І.М. Євхутич зазначає, що мораль це: кате-
горія, що визначає рівень свідомості, сформо-
ваної еволюційно, з урахуванням життєвого 
досвіду; поняття, що може бути усвідомлене 
людьми; людське уявлення про належне, кри-
терієм якого є добро і зло, чесність, порядність, 
справедливість, правда, кривда; динамічне 
явище, що формується і змінюється залежно 
від досягнутого економічного, матеріального, 
інформаційно-технічного, культурного та 
духовного рівня суспільства або групи людей 
чи окремого індивіда; внутрішнє спонукання 
людини, яке спрямоване на досягнення належ-
ного, абсолютних цінностей, істинності; вну-
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трішнє переконання, що формується усвідом-
лено людиною під впливом виховання, освіти, 
оточуючого соціального середовища у вигляді 
норм, принципів, поглядів, оцінок [12, с. 290].

Шкода, за словником Б. Грінченка, є наслід-
ком усякого пошкодження, псування, збитку 
майнового або немайнового блага, всяке пору-
шення прав особи або власності, законне чи 
незаконне [13, с. 501]. У правових колах шкоду 
прийнято вважати як «сукупність негативних 
наслідків правопорушення»чи «порушення 
інтересів, що захищені правом». Її розуміють 
як несприятливі, негативні наслідки, що вини-
кають при порушенні чи обмеженні майнових 
або особистих немайнових прав і благ, які 
належать потерпілому [14, с. 29].

Проблему моралі та моральної шкоди 
можна досліджувати з позиції філософії. На 
нашу думку, це є доцільним, тому що саме 
філософи заклали початок розвитоку таких 
понять як добро і зло, справедливість і неспра-
ведливість, помста та прощення тощо. Так у 
своїй роботі О.В. Андрієнко відобразила філо-
софське розуміння відшкодування моральної 
шкоди, яке зводиться до відновлення «душев-
ної рівноваги» [15, с. 25]. Як висновок, дослі-
джуваний інститут розглядається з позиції 
блага, який забезпечує комфортне існування 
особи у суспільстві, а моральна шкода – пору-
шення цієї душеної рівноваги.

Деякі автори, як С.Е. Донцов, В.В. Глянцев 
та В. Плаксін зауважують, що моральна шкода 
полягає у порушенні звичного способу життя 
людини, нормальних (такі, які склалися до 
заподіяння шкоди) життєвих зв’язків потерпі-
лого, його ділової репутації, честі й гідності 
викликаного протиправними діями іншої 
особи [16, с. 216; 17, с. 15]. На нашу думку, 
це дуже узагальнене обґрунтування поняття 
моральної шкоди. 

Є думка, з якою можна погодитись, що є 
віднінності у понятті «моральна шкода» або 
її можна розділити на два види: моральна 
шкода, як така може виникати лише у фізич-
них осіб та така, що може призвестити лише 
до втрат немайнового характеру – немайнову 
шкоду, яка у майбутньому обов’язково позна-
читься на доходній частині балансу юридич-
ної особи, як господарської організації.

Л.В. Красицька навіть пропонує внести 
зміни до Цивільного кодексу із чітким відо-
кремленням понять: «Фізична особа має право 
на відшкодування моральної шкоди, завда-
ної внаслідок порушення її прав. Юридична 

особа має право на відшкодування немай-
нової шкоди, завданої порушенням її прав» 
[18, с. 29-30]. Проте, ми вважаємо доцільним 
це розглядати лише як теоретичний аспект, а не 
вносити зміни до вітчизняного законодавства, 
яке здебільшого термін «моральна шкода» та 
«немайнова шкода» вживає як рівнозначні. 
Хоча інколи вони торкаються різних сфер 
людського буття, тоді можна запропонувати 
єдине визначення цих понять у Цивільному 
кодексі України, але як «моральна (нематері-
альна) шкода юридичної особи» та «моральна 
шкода фізичної особи», що сприяло би єди-
ному тлумаченню норм даного інституту.

В.П. Паліюк визначив поняття моральної 
шкоди залежно від суб’єктів, що її зазнали.
Моральну шкоду громадянина як моральні, 
фізичні страждання і переживання, а також 
втрати немайнового характеру, заподіяні дією 
(бездіяльністю), які посягають на абсолютні 
нематеріальні блага (життя, здоров’я, гідність 
особи, ділову репутацію, недоторканність осо-
бистого життя тощо) громадянина або порушу-
ють його особисті немайнові права, пов’язані 
з майновими (авторське право, право на ім’я і 
т. д.) і майнові права громадянина. Моральна 
шкода юридичної особи розуміється автором 
як порушення особистих немайнових і майно-
вих прав, що виражається в приниженні честі, 
гідності або ділової репутації та полягає в пося-
ганні на фірмове найменування, товарний знак, 
виробничу марку, поширення завідомо неправ-
дивих відомостей (дискредитація імені), роз-
голошення комерційної таємниці тощо, якщо 
ці порушення призвели або можуть призвести 
до збитків, що мають матеріальне вираження 
[19, с. 57]. На нашу думку, це досить ґрунтовий 
підхід до визначення поняття моральної шкоди 
залежно від суб’єктів, зображує повне розу-
міння суті моральної шкоди . 

Професор П.М. Рабінович сформулював 
поняття моральної шкоди на загальнотеоре-
тичному рівні – «це приниження оцінки гід-
ності людини, яке викликає в її психіці нега-
тивні стани і процеси». Таким тлумаченням 
цей вчений дещо наблизив суперечливі пози-
ції правознавців щодо дефініції моральної 
шкоди, адже воно вказує на те, що різниця 
у поясненні такої шкоди через «втрати» чи 
через «страждання» принципово незначна: 
страждання людини вже самі по собі свідчать 
про певні втрати – втрати нормального психо-
логічного стану, зниження самооцінки особи 
тощо [4]. 
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Отже, в даній роботі нам вдалося про-
вести лінію розмежування між поняттями 
«моральна шкода» та «немайнова шкода»: 
термін «моральна шкода» доцільно засто-
совувати виключно щодо фізичної особи, а 
«немайнова шкода» – щодо аналогічних втрат 
юридичної особи. Якщо ж розглядати мораль 
як систему норм і принципів, які виникають 
із потреби узгодження інтересів індивідів 

між собою і суспільством (класом, соціаль-
ною групою, державою), спрямованих на 
регулювання поведінки людей відповідно 
до понять добра і зла, які підтримуються 
особистими переконаннями, традиціями, 
вихованням, силою громадської думки, то 
моральна шкода – це приниження оцінки гід-
ності людини, яке викликає в її психіці нега-
тивні стани і процеси.
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СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  
У СФЕРІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджуються суб’єкти у сфері журналістської діяльності такі як: журналіст, редакція або ви-
давець, інформаційні агентства, організація мовлення, організація колективного управління та інтернет-ви-
дання. Проаналізовано можливість редакції-юридичної особи бути суб’єктом авторського права.
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ційні агенства, організація мовлення, організація колективного управління, інтернет-видання.

В статье исследуются субъекты в сфере журналистской деятельности такие как: журналист, редакция 
или издатель, информационные агентства, организация вещания, организация коллективного управления 
и интернет-издания. Проанализирована возможность редакции-юридического лица быть субъектом автор-
ского права.

Ключевые слова: авторское право, смежные права, субъекты СМИ, журналист, редакция, издатель, 
информационные агентства, организация вещания, организация колективного управления, интернет-
издания.

The article investigates the subjects in the field of journalism such as journalists, editors or publishers, news 
agencies, broadcasting organization, collective management organization and the online edition. Possibility edito-
rial and legal entities be subject to copyright.

Key words: copyright, related rights, subjects of media, journalists, editors, publishers, news agencies, 
broadcasting organization, collective management organization, online edition.

Постановка проблеми. Суб’єктами 
авторського права є власники суб’єктивних 
прав і носії обов’язків у правовідноси-
нах, зв’язаних зі створенням і використан-
ням творів науки, літератури і мистецтва 
[13, с. 85]. Діяльність ЗМІ характеризується 
створенням, використання та поширенням 
творів, що є об’єктами авторського права. 
У процесі їх діяльності утворюється новий 
об’єкт (газета, журнал, радіопередача, теле-
передача, тощо), який складається з окремих 
творів різних за жанром, тематикою, стилем. 
При підготовці до випуску таких складених 
творів залучаються особи різного творчого 
профілю, окремі з яких в процесі своєї діяль-
ності над створенням ЗМІ можуть набувати 
статусу суб’єкта авторського права. Автору 
таких творів, як суб’єкту авторського права 
притаманні певні, визначені законодавством, 
майнові та особисті немайнові права на ство-
рений ним об’єкт. Звісно, це вимагає чіткої 
правової регламентації стосунків між різ-
ними суб’єктами, які залучені до створення 
ЗМІ, що перш за все, є можливим у випадку 
законодавчого врегульованих та закріплених 
умов виникнення авторських прав в учасни-
ків діяльності організацій ЗМІ, та визначення 
обсягу таких прав [9, с. 66].

Класично об’єкт авторського права, напри-
клад, твір створюється самостійно фізичною 
особою за наслідками її творчої діяльності. 
Відповідно такій особі належить сукупність 
майнових та немайнових прав на створений 
об’єкт авторського права. У сфері журналіст-
ської діяльності можна говорити про осо-
бливості суб’єктного складу, адже журналіст, 
потенційний суб’єкт авторського права у 
переважній більшості випадків виступає пра-
цівником засобу масової інформації. З огляду 
на це, створений ним об’єкт авторського права 
проходить вичитку та макетування редакцією. 
Метою діяльності ЗМІ є збирання та поши-
рення інформації про події, факти тощо. Пара-
лельно ефірний час заповнюється музичними 
творами, які є об’єктами авторського права та 
використовуються за допомогою організацій 
колективного управління. Також потребує роз-
межування поняття журналіст та автор, вини-
кають питання з приводу співавторства на 
інтерв’ю. Все це призводить до необхідності 
визначення суб’єктного складу авторського 
права у сфері журналістської діяльності.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. 
Питанням розгляду окремих суб’єктів автор-
ського права у сфері журналістської діяльності 
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займалися такі науковці, як: К. Афанасьєва, 
Ю. Бурило, І. Верес, Є. Гаврилов, О. германов, 
І. Зайцева-Калаур, О. Каплій, С. Клейменова, 
В. Конах, О. Мацкевич тощо.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є визначення суб’єктного складу осіб, 
які володіють авторськими правами у сфері 
журналістської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» авто-
ром є фізична особа, яка своєю творчою пра-
цею створила твір. Звернемося в першу чергу 
до питання про автора, як суб’єкта авторського 
права. Е.П. Гаврилов відзначав, що «...слово 
«автор» вживається або в широкому розу-
мінні, включаючи сюди всі категорії громадян, 
які є суб’єктами первісного авторського права, 
або у вузькому розумінні, не включаючи у свій 
склад перекладачів, укладачів, авторів літе-
ратурного запису твору, оброблювачів і т.д., 
...для авторського права всі ці особи є авто-
рами» [4, с. 41].

У процесі утворення нового твору в орга-
нізацях ЗМІ задіюються такі особи як: автори 
репортажу кореспонденції, інтерв’ю, рецен-
зії, статті, перекладу, рекламного матеріалу, 
фотографії, малюнка, та інші творчі особи, 
які створюють об’єкти авторського права. 
Суб’єкти творчої діяльності в Законі України 
«Про телебачення і радіомовлення» визначені 
як творчий колектив телерадіоорганізації, що 
складається з телерадіожурналістів [23].

Згідно з українського юридичного термі-
нологічного словника, журналіст – це творчий 
працівник, який професійно збирає, одержує, 
створює і займається підготовкою інформації 
для засобів масової інформації, виконує редак-
ційно-посадові службові обов’язки в засобі 
масової інформації (в штаті або на позаштатних 
засадах) – відповідно до професійних назв посад 
(роботи) журналіста, які зазначаються в держав-
ному класифікаторі професій України [25].

До журналістів за умовами та нормами 
прирівнюються кіно- і телеоператори, режи-
сери та інші працівники засобів масової 
інформації, якщо вони за необхідності входять 
до складу відряджених творчих груп (стаття 
15 Закону України «Про державну підтримку 
засобів масової інформації та соціальний 
захист журналістів») [20].

Закон України «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні» та Закон 
України «Про інформаційні агентства» серед 

суб’єктів інформаційних відносин виділяють 
окремо журналіста й автора. Журналістом є пра-
цівник організації ЗМІ, а використання терміна 
«журналіст» є юридично грамотно, тоді коли 
мова йде про використання ним документів і 
збір інформації. Коли ж йдеться про статтю чи 
творче осмислення зібраного матеріалу, жур-
наліст стає суб’єктом авторського права (авто-
ром), і на результати його праці поширюється 
чинність норм Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» [9, с. 67].

Отже, журналістом є особа, яка виконує 
посадові обов’язки у ЗМІ, зокрема, збирає і 
займається підготовкою інформації. Журна-
ліст не завжди виступає як автор, а отже, як 
суб’єкт авторського права. Коли результатом 
виконання посадових обов’язків є написання 
статті, то журналіст стає суб’єктом автор-
ського права на результат його праці. Тому, 
лише творча праця ставить між автором і жур-
нулістом знак рівності.

Крім того, у сфері журналістської діяль-
ності мають місце наступні суб’єкти правовід-
носин: редакція або видавець, інформаційні 
агентства, організації мовлення, організації 
колективного управління та інтернет-видання. 
Проаналізуємо хто з них, крім виконання своїх 
прямих обов’язків чи функцій, є суб’єктом 
авторського права.

1) редакція або видавець.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону Укра-

їни «Про авторське право і суміжні права» 
видавцям енциклопедій, енциклопедичних 
словників, періодичних збірників, збірників 
наукових праць, газет, журналів та інших 
періодичних видань належать виключні 
права на використання таких видань в цілому 
[18]. Роз’яснення змісту статті надано у п. 45 
Постанови Пленуму Вищого господарського 
суду України «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. 
№ 12, де зазначено, що згідно з законодав-
ством виключні майнові права на викорис-
тання друкованого засобу масової інформації 
у цілому належать видавцеві, а не редакції 
газети. Згідно зі статтею 7 Закону України 
«Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» редакція має право висту-
пати засновником (співзасновником), видав-
цем, розповсюджувачем. Таким чином, у спо-
рах з приводу того, хто є суб’єктом майнових 
прав, що випливають з авторського права 
на складений твір, фактичні дані про особу 
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видавця друкованого засобу масової інформа-
ції входять до предмета доказування, а саме 
підлягає з’ясуванню, чи виступає редакція 
друкованого засобу масової інформації одно-
часно його видавцем [21]. Отже, видавець є 
суб’єктом авторського права. Редакція може 
виступати видавцем і у такому випадку буде 
суб’єктом не лише інформаційних правовід-
носин, а й суб’єктом авторського права.

На підставі Листа Державного комітету 
інформаційної політики, телебачення та раді-
омовлення України «Щодо роз’яснення право-
вого статусу редакції ЗМІ» від 29.01.2003 р. 
№ 380/6/5-2, можна говорити про можливість 
створення організації друкованих ЗМІ, де 
редакція не буде юридичною особою, а лише 
структурним підрозділом цієї організації.

Відповідно до зазначеного Листа функції 
редакції, як видавця ЗМІ, може здійснювати 
засновник ЗМІ, шляхом створення відповід-
ного структурного підрозділу (відділу) в сво-
єму складі (в структурі юридичної особи), 
наділивши його відповідними повноважен-
нями. Повноваження такого підрозділу (від-
ділу) можуть регулюватися відповідним 
положенням, затвердженим засновником-
керівником юридичної особи, в складі якої 
перебуватиме такий підрозділ. В цьому поло-
женні визначаються повноваження керівника 
редакції – редактора. Тобто, створення редак-
ції як окремої юридичної особи, призначеної 
для випуску певного ЗМІ не є обов’язковою 
умовою для його видання [28]. Отже, редакція 
може функціонувати в складі юридичної особи 
як її відділ на підставі свого положення, що 
затверджується керівником юридичної особи, 
та в якому визначається повноваження керів-
ника редакції – редактора, останній в такому 
випадку підпорядковуватиметься керівнику 
юридичної особи. Як ми вже зазначали, якщо 
при цьому редакція буде видавцем, то вона 
виступатиме суб’єктом авторського права.

Крім того, редакція може функціонувати як 
окрема юридична особа, утворена з метою під-
готовки та видання ЗМІ, предмет діяльності 
такої юридичної особи та її керівні органи 
(редактор) визначатимуться її статутом. 
У випадку, коли редакція виступатиме одно-
часно засновником, видавцем та розповсю-
джувачем друкованого ЗМІ, вона набуватиме 
статусу організації ЗМІ і останнє відповідно 
виступатиме суб’єктом авторського права.

Щодо можливості юридичної особи бути 
суб’єктом авторських правовідносин, то 

серед науковців немає узгодженої думки. Так, 
В.Г. Камишев вважає, що юридичні особи, 
зокрема видавництва, не можуть здобувати 
авторські права [11, с. 7], а В.А.Чертков не 
визнає як суб’єктів авторського права і спад-
коємців, тому що такими можуть бути визнані 
тільки творці творів [27, с. 120]. О.Г. Гер-
манова, також вважає, що сам видавець не 
володіє авторським правом як таким, а лише 
виключним правом на використання видання 
і це пов’язано передусім з тим, що власником 
засобу масової інформації є, як правило, юри-
дична особа, що не може бути автором і ство-
рювати об’єкти авторського права [5, с. 43].

 Іншої думки дотримується М.В. Гордон: 
«Похідне авторське право може виникнути в 
юридичної особи в силу... видавничого, поста-
новочного чи сценарного договору. Можливі й 
інші угоди, за якими юридична особа здобуває 
авторське право у творця твору» [6, с. 48]. Ана-
лізуючи дану проблему, В.І. Серебровський 
[24, с. 89] вважає, що юридична особа має всі 
передумови виступати як суб’єкт похідного 
авторського права, оскільки юридична особа 
може бути носієм цього права в силу укладе-
ного з автором договору.

Ми погоджуємось з цими науковцями, 
адже на те, що юридична особа, а у даному 
випадку засіб масової інформації, може бути 
похідним суб’єктом авторського права чітко 
вказує ст. 429 ЦК України, у якій мовиться про 
те, що особисті немайнові права інтелектуаль-
ної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 
виконанням трудового договору, належать пра-
цівникові, який створив цей об’єкт. У випад-
ках, передбачених законом, окремі особисті 
немайнові права інтелектуальної власності на 
такий об’єкт можуть належати юридичній або 
фізичній особі, де або у якої працює працівник. 
Майнові права інтелектуальної власності на 
об’єкт, створений у зв’язку з виконанням тру-
дового договору, належать працівникові, який 
створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній 
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо 
інше не встановлено договором [26].

Отже, підставою набуття юридичної осо-
бою авторських прав на об’єкт авторського 
права є зазвичай трудовий договір.

Такі науковці, як С.М. Клейменова є при-
хильниками можливості закріплення за юри-
дичними особами не лише похідного автор-
ського права, але й первісного як можливості 
набуття права на твір шляхом власних дій, 
які виходили з того, що авторське право 
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на збірки, словники, кінотвори виникло в 
результаті їх творчої діяльності, необхідної 
для об’єднання самостійних творів окремих 
авторів в єдиний цілий твір. Проте, є друга 
група вчених, які відстоюють позицію, відпо-
відно до якої юридична особа за своєю при-
родою не може бути суб’єктом первісного 
авторського права. Творцем, на їх думку, є 
лише людина. Тому, яким би чином юридична 
особа не впливала на створення твору, сам 
твір є результатом дій певних фізичних осіб. 
Виявити будь-яку творчу діяльність юридич-
ної особи без творчості конкретних фізичних 
осіб неможливо. Можна говорити лише про 
організаційну діяльність юридичної особи, 
про створення матеріально-технічної бази 
для творчості фізичних осіб, але така діяль-
ність юридичної особи не є підставою для 
визнання за ними первісного авторського 
права. Ці науковці дотримуються думки, 
відповідно до якої наділення юридичних 
осіб первісними авторськими правами було 
не більше, ніж законодавчим прийомом. Так, 
конструкція первісного авторського права 
юридичної особи сприяла усуненню право-
вої невизначеності, що виникає у випадку 
відсутності авторського права на весь твір 
[10, с. 143].

Поряд з тим, щоб зрозуміти чи може бути 
юридична особа первісним суб’єктом автор-
ського права потрібно знову ж таки зверну-
тись до законодавства, а законодавець чітко 
вказує, що первинним суб’єктом авторського 
права є автор твору (ст. 435 ЦК України) [26]. 
Отже, юридична особа суб’єктом авторського 
права може бути лише у одному випадку – в 
якості вторинного (похідного) суб’єкта автор-
ського права. 

Нині досі не вирішеним залишається 
питання який строк дії виключного права 
видавця на використання видання в цілому. 
Дане питання є актуальним. Наприклад, попу-
лярний журнал випустив у світ свій новий 
номер журналу. Однак, через копіювально-
розмножувальну техніку інші особи не санкці-
оновано відтворили вказаний номер журналу 
іншими особами практично на наступний день 
великим тиражем. У результаті того, що таким 
піратам не доводилось оплачувати працю 
журналістів, художників, фотографів, редак-
торів і т. д., вартість їх «варіанту» журналу 
буде набагато нижчою вартості оригіналу, що 
у свою чергу, буде стимулювати споживачів 
купувати саме їх видання. І власне істинні 

правоволодільці вказаного номеру понесуть 
великі матеріальні втрати. За даної ситуації, 
звернувшись в суд, можливо захистити право 
автора кожного окремого матеріалу що міс-
тяться в журналі, але відстояти права видавця, 
котрий до речі і поніс найбільші фінансові 
втрати буде проблематично, оскільки закон 
не встановив протягом якого терміну право 
на використання видання в цілому належить 
виключно видавцеві [8, с. 151].

2) інформаційні агентства.
Відповідно до Закону України «Про 

інформаційні агентства» інформаційними 
агентствами є зареєстровані як юридичні 
особи суб’єкти інформаційної діяльності, 
що діють із метою надання інформаційних 
послуг. Інформаційне агентство визначене 
законодавством як юридична особа, діє на 
підставі свого статуту (положення), яким 
визначаються його мета, завдання, функції та 
порядок діяльності [22].

Якщо інформаційні агентства поширюють 
інформацію за допомогою власних струк-
тур (сайтів, періодичних видань, телевізій-
них каналів, тощо), то в такому випадку вони 
виконують таким чином функції організацій 
ЗМІ. Оскільки основними видами продукції 
інформаційних агентств є: електронна, дру-
кована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція 
(ст. 27 Закону України «Про інформаційні 
агентства»), то вказана продукція може бути 
об’єктом авторського права, через те у своїй 
діяльності інформаційні агентства повинні 
дотримуватися законодавства про авторське 
право [9, с. 27-29].

3) організація мовлення як суб’єкт 
суміжного права.

Згідно з Законом України «Про авторське 
право та суміжні права», організація мов-
лення – це організація ефірного мовлення чи 
організація кабельного мовлення. Відповідно, 
організація ефірного мовлення – це телерадіо-
організація, що здійснює публічне сповіщення 
радіо- чи телевізійних передач і програм мов-
лення (як власного виробництва, так і вироб-
ництва інших організацій) шляхом передачі 
в ефір за допомогою радіохвиль (а також 
лазерних променів, гамма-променів тощо) у 
будь-якому частотному діапазоні (у тому числі 
й з використанням супутників), організація 
кабельного мовлення – це телерадіоорганіза-
ція, що здійснює публічне сповіщення радіо- 
чи телевізійних передач і програм мовлення 
(як власного виробництва, так і виробництва 
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інших організацій) шляхом передачі на від-
даль сигналу за допомогою того чи іншого 
виду наземного, підземного чи підводного 
кабелю (провідникового, оптоволоконного чи 
іншого виду) [18].

У Законі України «Про телебачення і раді-
омовлення» замість терміну «організація мов-
лення» вживається термін «телерадіооргані-
зація». Відповідно до статті 1 цього Закону 
телерадіоорганізація – зареєстрована у вста-
новленому законодавством порядку юридична 
особа, яка на підставі виданої Національною 
радою України з питань телебачення і радіо-
мовлення ліцензії на мовлення створює або 
комплектує та/чи пакетує телерадіопрограми 
і/або передачі та розповсюджує їх за допомо-
гою технічних засобів мовлення [23].

Якщо проаналізувати вищезазначені тер-
міни, то виходить, що організація мовлення 
відповідно до Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» здійснює «публічне 
сповіщення», а телерадіоорганізація відпо-
відно до Закону України «Про телебачення 
і радіомовлення» «розповсюджує» об’єкти 
авторського права і (або) суміжних прав. 
Отже, законодавство повинне привести у спів-
відношення даних два терміни.

Закон України «Про авторське право та 
суміжні права» у ст. 1 перші надає визначення 
обом цим термінам:

• публічне сповіщення – це передача за 
згодою суб’єктів авторського права і суміж-
них прав в ефір за допомогою радіохвиль, у 
тому числі з використанням супутників, чи 
передача на віддаль за допомогою проводів 
або будь-якого виду наземного чи підземного 
кабелю творів, виконань, будь-яких звуків і 
зображень, їх записів у фонограмах і відео-
грамах, програм організацій мовлення тощо, 
коли зазначена передача може бути сприйнята 
необмеженою кількістю осіб у різних місцях, 
віддаленість яких від місця передачі є такою, 
що без зазначеної передачі зображення чи 
звуки не можуть бути сприйняті; 

• розповсюдження об’єктів авторського 
права і суміжних прав – це будь-яка дія, за 
допомогою якої об’єкти авторського права і 
суміжних прав безпосередньо чи опосеред-
ковано пропонуються публіці, в тому числі 
доведення цих об’єктів до відома публіки 
таким чином, що її представники можуть 
здійснити доступ до цих об’єктів з будь-
якого місця і в будь-який час за власним 
вибором [18].

На перший погляд видається, що роз-
повсюдження більш ширше поняття ніж 
публічне сповіщення, адже розповсюдження 
включає будь-які дії задля доведення об’єктів 
авторського права і суміжних прав до відома 
публіки, а публічне сповіщення передбачає 
доведення цих об’єктів авторського права і 
суміжних прав до відома публіки лише з вико-
ристанням супутників, чи передача на віддаль 
за допомогою проводів або будь-якого виду 
наземного чи підземного кабелю. Однак, якщо 
проаналізувати міжнародне законодавство, то 
можна дійти висновку, що законодавець вжи-
ває термін «розповсюдження» лише щодо від-
чуження і передачі примірників творів. Так, у 
ст. 6 «Право на розповсюдження» Договору 
Всесвітньої організації інтелектуальної влас-
ності про авторське право йдеться лише про 
розповсюдження шляхом продажу або іншої 
передачі права власності [7]. Подібне поло-
ження міститься і у ст. 4 Директиви ЄС «Про 
гармонізацію деяких аспектів авторського 
права і суміжних прав в інформаційному сус-
пільстві» [19].

Отже, сповіщення становить собою одну 
з форм розповсюдження об’єктів авторського 
права або суміжних прав із використанням 
технічних, переважно телекомунікаційних, 
засобів [17, с. 245]. Тому, пропонуємо при-
вести норми Закону України «Про телеба-
чення і радіомовлення» до Закону України 
«Про авторське та суміжні права» та змінити 
поняття «розповсюджує» на термін «публічне 
сповіщення». 

Окрім того у ст. 1 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» йде мова про 
ще одного суб’кта аудіо-ЗМІ – мовника. Згідно 
даного закону, мовник (теле- чи радіо) – це 
суб’єкт господарювання, який створює (комп-
лектує та/або пакетує) телевізійні чи радіо-
програми та передачі і розповсюджує їх у від-
критому або кодованому вигляді за допомогою 
технічних засобів шляхом трансляції та ретран-
сляції для приймання їх споживачами [23].

Коло осіб, які можуть бути мовниками, є 
ширшим за тих, що можуть бути організаці-
ями мовлення адже мовником може бути не 
лише юридична особа, а й фізична особа, яка 
здійснює господарську діяльність та зареє-
стрована відповідно до закону як підприємець 
(відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 55 Господарського 
кодексу України). Однак, на противагу цьому, 
характер діяльності мовника, відповідно до 
законодавства, є вужчим за характер діяль-
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ності телерадіоорганізації. Так, розповсю-
дження, яке здійснює мовник, обмежується 
відкритим або кодованим виглядом за допо-
могою технічних засобів шляхом трансля-
ції та ретрансляції. А щодо розповсюдження 
програм і передач телерадіоорганізацій зазна-
чається, що воно здійснюється за допомогою 
технічних засобів [15, с. 205].

4) організація колективного управління. 
Особливим суб’єктом авторських та 

суміжних прав є організації колективного 
управління, під якими розуміють неприбут-
кові організації, що здійснюють управляння 
на колективній основі майновими правами 
суб’єктів авторського права та суміжних прав. 
Організації колективного управління викону-
ють від імені суб’єктів авторського права та 
суміжних прав і на основі одержаних від них 
повноважень наступні функції: а) погодження 
з особами, які використовують об’єкти автор-
ського права чи суміжних прав, розмір вина-
городи під час укладання договору; б) укла-
дання договорів про використання прав, 
переданих в управління; в) збір, розподіл і 
виплата зібраної винагороди за використання 
об’єктів авторського права та суміжних прав 
суб’єктам авторського права і (або) суміжних 
прав, правами яких вони управляють, а також 
іншим суб’єктам прав відповідно до чинного 
законодавства; г) вчинення інших дій, перед-
бачених чинним законодавством, необхідних 
для захисту прав, управління якими здій-
снює організація, в тому числі можливість 
звернення до суду за захистом прав суб’єктів 
авторського права чи суміжних прав відпо-
відно [16].

Наведемо приклад необхідності органі-
зацій колективного управління, які діють як 
посередники між автором об’єкту авторського 
права та особами, які бажають використати 
твір. Звичайна радіостанція, що працює в 
«музичному форматі», передає в ефір близько 
двадцяти пісень на годину (за середньої три-
валості пісні – три хвилини). У двадцяти 
пісень є, як мінімум, сорок авторів (музики й 
текстів). За відсутності колективного управ-
ління, радіостанції, щоб не бути обвинуваче-
ною у порушенні авторських прав, довелося 
б укладати сорок авторських договорів на 
кожну годину ефірного мовлення, а кількість 
таких «годин мовлення» може сягати два-
дцяти чотирьох на добу. Витрати на укладання 
договорів безпосередньо з кожним автором є 
занадто високими й непосильними практично 

для будь-якої радіостанції. При цьому для 
прикладу надано спрощений варіант розра-
хунку із мінімальною кількістю осіб, інтереси 
яких необхідно враховувати у разі викорис-
тання твору. На практиці до участі у автор-
сько-правових відносинах із радіостанцією 
окрім авторів музики та тексту також долуча-
ються й інші власники авторських прав: аран-
жувальники, перекладачі, спадкоємці, а також 
власники суміжних прав: виконавці (співаки, 
музиканти, диригенти), виробники фонограм 
та ін. Система колективного управління дозво-
ляє в такій ситуації замість безмірної кількості 
договорів укласти лише одну угоду з компе-
тентною організацією, що має єдиний репер-
туар та аналогічні договори із закордонними 
товариствами. Як результат, правовласники 
отримують належну винагороду, а користу-
вачі – можливість здійснювати свою діяль-
ність законно та за мінімальних «адміністра-
тивних» витрат [1, с. 30-31].

Особливість організації колективного 
управління в тому, що вона самостійно не 
використовує об’єкти права інтелектуальної 
власності, а лише укладає договори з іншими 
суб’єктами про надання дозволу на їх вико-
ристання, виступаючи при цьому представни-
ком [3, с. 7-8].

5. інтернет-видання (електронний ЗМІ, 
інтернет-ЗМІ тощо). Інтернет-ЗМІ відріз-
няються від традиційних ЗМІ лише сферою 
здійснення діяльності, при цьому функції і 
призначення у них тотожні [12, с. 229]. Інтер-
нет-видання – це будь-який веб-сайт як скла-
дова частина мережі Інтернет (незалежно від 
того, в якому сегменті Інтернет такий веб-сайт 
розташований), що належить певній фізичній 
чи юридичній особі (незалежно від національ-
ної чи географічної належності) і призначений 
для розповсюдження масової інформації, тобто 
для здійснення масової комунікації [2, с. 22].

І.В. Зайцева-Калаур, вважає, що можна 
виділити наступні критерії, за наявності яких 
такий веб-сайт слід вважати засобом поши-
рення масової інформації і водночас суб’єктом 
авторського права: 

1. Інформація, що розміщується в Інтер-
нет ЗМІ, повинна відповідати умовам періо-
дичності та оновлюваності.

2. Матеріал, що подається Інтернет-ЗМІ 
має бути контрольованим та відредагованим. 

3. Розміщення матеріалів на сайті 
Інтернет-ЗМІ повинно бути результатом твор-
чої діяльності – упорядкування. 
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4. Інтернет-ЗМІ повинні відповідати 
вимогам, щодо оформлення Інтернет-видань 
та пройти державну реєстрацію на рівні з 
іншими вітчизняними ЗМІ [9, с. 34-35].

Таким чином, інтернет-видання може набу-
вати статусу суб’єкта авторського права тоді, 
коли на загальних підставах ЗМІ формування 
та розміщення матеріалів є результатом його 
творчої діяльності.

Власником інтернет-видання може бути як 
фізична особа, яка власними зусиллями ство-
рює сайт (авторський блог – власне мережне 
ЗМІ), так і юридична особа. Серед юридичних 
осіб, які можуть бути власниками інтернет-
ЗМІ слід виділити наступні:

– телерадіоорганізацію – зареєстрована в 
установленому законодавством порядку юри-
дична особа, яка на підставі виданої Націо-
нальною радою України з питань телебачення 
і радіомовлення ліцензії на мовлення створює 
або комплектує та/чи пакетує телерадіопро-
грами і/або передачі та розповсюджує їх за 
допомогою технічних засобів мовлення (ст. 1 
Закону України «Про телебачення і радіомов-
лення»);

– видавництво – спеціалізоване підприєм-
ство, основним завданням якого є підготовка 
й випуск у світ видавничої продукції (ст. 1 
Закону України «Про видавничу справу»);

– інформаційне агентство, яке може висту-
пати як засновник (співзасновник) інших 
засобів масової інформації та є юридичною 
особою (ст. ст. 1, 6 Закону України «Про 
інформаційні агентства»);

– юридичну особу, що функціонує як ЗМІ 
суто в мережі (мережне ЗМІ). Статус цієї 
особи не закріплений у законодавстві України 
[15, с. 204].

Попри те, що інтернет-ЗМІ для українських 
користувачів є впливовим джерелом інформа-
ції, чинне законодавство України не містить, 
ані визначення поняття засобу масової інфор-
мації в мережі Інтернет, ані спеціального нор-
мативно-правового акту, який би визначав їх 
статус, порядок створення, засади діяльності 
тощо. Така ситуація щодо стану нормативно-
правового забезпечення діяльності Інтернет-
ЗМІ призводить до низки проблем розвитку в 
сфері забезпечення громадян інформацією та, 
передусім, – забезпечення необхідних умов 

роботи для самих Інтернет-ЗМІ. Серед таких 
проблемних моментів В.К. Конах виділяє:

− не поширення на журналістів Інтернет-
видань положень законодавства щодо тради-
ційних ЗМІ; 

− відсутність можливості забезпечення 
для Інтернет-журналістів прав і гарантій 
пов’язаних з професійною журналістською 
діяльністю (зокрема при отриманні інформа-
ції, зверненні до спеціалістів при перевірці 
одержаних інформаційних матеріалів, збере-
женні таємниці авторства та джерел інформа-
ції тощо); 

− можливість появи в середовищі Інтернет-
ЗМІ видань, що своєю діяльністю (наприклад – 
робота з інформацією, що порушує основні 
права і свободи людини) дестабілізують роботи 
всього середовища Інтернет-ЗМІ [14].

Висновок. Отже, суб’єктами авторського 
права і суміжних прав у сфері журналістської 
діяльності є:

1) автор твору, яким може виступати жур-
наліст якщо він у результаті своєї творчої 
діяльності створив твір;

2) редакція або видавець може виступати 
видавцем і у такому випадку буде суб’єктом 
не лише інформаційних правовідносин, а й 
суб’єктом авторського права. Редакція може 
функціонувати як окрема юридична особа, 
утворена з метою підготовки та видання ЗМІ. 
Юридична особа суб’єктом авторського права 
може бути лише у одному випадку – в якості 
вторинного (похідного) суб’єкта авторського 
права. Підставою набуття юридичної особою 
авторських прав на об’єкт авторського права є 
зазвичай трудовий договір;

3) інформаційні агенства. Продукція інфор-
мацінйих агенств може бути об’єктом автор-
ського права, а отже інформацінй агенства 
можуть виступати як суб’єкти асторських прав;

4) організація мовлення як суб’єкт суміж-
ного права;

5) організація колективного управління є 
суб’єктом авторського права щодо створеної 
нею програми;

6) інтернет-видання може набувати ста-
тусу суб’єкта авторського права тоді, коли на 
загальних підставах ЗМІ формування та роз-
міщення матеріалів є результатом його творчої 
діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

У статті обґрунтовується думка, що у світлі серйозної трансформації правового регулювання корисним 
є висвітлення практики регулювання трудових відносин у зарубіжних країнах. З’ясовано, що основним спо-
собом виникнення трудових відносин є укладення трудового договору. Покласифіковано трудове право 
зарубіжних країн за трьома правовими типами.

Ключові слова: трудове право, трудовий договір, романо-германський тип, англосаксонський тип, 
японський тип.

В статье обосновывается мнение, что в свете серьезной трансформации правового регулирования по-
лезно освещения практики регулирования трудовых отношений в зарубежных странах. Установлено, что 
основным способом возникновения трудовых отношений является заключение трудового договора. Сдела-
на классификация трудового права зарубежных стран по трем правовым типам.

Ключевые слова: трудовое право, трудовой договор, романо-германский тип, англосаксонский тип, 
японский тип.

Тhe article substantiates the view that in light of the serious transformation of legal regulation is useful to 
highlight the practice of labor relations in foreign countries. It was found that the main way of the employment 
relationship is an employment contract. Classified employment law of foreign countries on three legal types.

Key words:  labor law, employment contract, Romano-Germanic type, Anglo-Saxon type, Japanese type.

РОЗДІЛ 4 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Вступ. Трудові відносини в сучасній Укра-
їні є одним з найважливіших інститутів укра-
їнського права. Основним способом виник-
нення трудових відносин, їх змін і припинення 
є укладення трудового договору. Саме за допо-
могою його укладення особа може здійсню-
вати своє конституційне право на працю, і, 
таким чином, виконувати відведену їй певну 
суспільно важливу трудову функцію в сус-
пільстві. 

Зарубіжний досвід законодавчого закрі-
плення основних трудових прав становить 
значний інтерес для національного законо-
давця. В конституціях деяких держав закрі-
плено право на участь працівників в управ-
лінні організацією (наприклад, Італії, Франції, 
Хорватії), право на справедливі та сприятливі 
умови праці, право на колективні переговори і 
договори та ін.

Таким чином, корисним є вивчення і ана-
ліз практики регулювання трудових відносин 
у зарубіжних країнах, де такі процеси набули 
широкого розвитку та постійно розвиваються 

далі, випереджаючи на певних історичних 
поворотах практику пострадянських країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед зарубіжних вчених, що займалися про-
блемами трудового права слід виокремити: 
М. Алігісакіс, М. Арнольд, Д. Зак, Р. Фалбек 
(Fahlbeck R.), Р. Еклюнд (Eklund R.) та ін.; 
в Україні – О. Мурашин, О. Процевський, 
В. Ротань, А. Слюсар, А. Яресько та інші. 
Однак комплексні дослідження, присвячені 
особливостям трудового права зарубіжних 
країн, а також обґрунтування перспектив роз-
витку законодавчих запозичень у вітчизняній 
юридичній науці на сьогодні відсутні.

Метою даної статті є висвітлення особли-
востей досвіду законодавчого забезпечення 
юридичної відповідальності сторін трудових 
відносин за законодавством зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу. Міжнародні 
правові норми про працю накопичуються 
протягом тривалого часу і концентруються 
в міжнародних стандартах праці. Ці стан-
дарти в узагальненому вигляді відображають 
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позитивну практику держав у вирішенні про-
блемних ситуацій, що виникають в суспільній 
сфері праці.

І. Кисельов з цього приводу зазначає, 
що міжнародні стандарти праці є головним 
результатом міжнародно-правового регулю-
вання праці і важливим досягненням сучасної 
цивілізації, адже вони відображають резуль-
тати діяльності держав по внесенню соціаль-
них цінностей до ринкової економіки − сфери 
жорсткої конкуренції і боротьби учасників 
ділового обороту за місце на ринку, яка часом 
зв’язана з порушенням, а, отже, і з необхід-
ністю захисту прав працівників [4, c. 148].

А. Сілін додає, що в розвинених країнах з 
ринковою економікою накопичений великий 
позитивний досвід в області регулювання тру-
дових відносин [6, c. 47]. 

Використання зарубіжного досвіду в 
національних правових системах, на думку 
О. Старокожева, будується на основі порів-
няльного правознавства − одного з широко 
вживаних методів дослідження правових 
явищ в юридичній науці. Через порівняння 
стає очевидним «якою мірою національна сис-
тема трудового права синхронізована з цими 
тенденціями, чи випереджає вона світовий 
розвиток, або відстає від нього, або рухається 
в іншому, протилежному напрямі» [7, c. 513]. 

Так, О. Марушева трудове право зарубіж-
них країн за формальними ознаками об’єднує 
в три правові типи: романо-германський тип, 
англосаксонський тип, японський тип.

До романо-германського типу належать 
законодавства Німеччини, Італії, Польщі та 
ряду ін. європейських держав. В цих країнах 
розвинена система колективно-договірного 
регулювання. Законодавство визначає міні-
мальні норми умов праці, але не визначає 
детальної процедури встановлення норма-
тивних положень у колективних договорах. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку 
складають роботодавці (підприємці), консуль-
туючись іноді із представниками трудового 
колективу (профспілками). Ці правила охо-
плюють досить широке коло питань трудових 
відносин: питання оплати праці, тривалість 
робочого часу, понаднормова робота, соці-
альне страхування, охорона здоров’я, техніка 
безпеки, дисциплінарні вимоги тощо.

Правила внутрішнього трудового роз-
порядку є суворими з юридичного погляду, 
за порушення яких роботодавець має право 
застосовувати засоби впливу до працівника, 

але при цьому він повинен діяти відповідно 
до норм дисциплінарного права, які захища-
ють працівників від свавілля й зловживання 
роботодавців [5, с. 312].

Англосаксонський тип формують законо-
давства таких держав: США, Великобрита-
нія, Ірландія, Канада, Нова Зеландія та інші 
країни. Для цих країн визначальною є роль 
колективних договорів, особливе значення 
суддів, рішення яких мають силу прецедентів. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку 
в цих країнах затверджується одноособово 
власником відповідного підприємства, в яких 
регламентуються організація праці, умови 
перебування на території відповідних підпри-
ємств як під час виконання роботи, так і після 
її закінчення, процедура прийняття та звіль-
нення з роботи, встановлені основні права і 
обов’язки сторін, вказані також такі питання, 
як робочий час та час відпочинку, а також 
питання заохочень та відповідальності пра-
цівників за невиконання покладених на них 
обов’язків [5, с. 314].

Японський тип утворений законодавствами 
двох країн: Японії та В’єтнаму. Трудовий роз-
порядок визначається правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, які діють на всіх підпри-
ємствах з кількістю працівників більше десяти 
чоловік. Правила розробляються власником і 
підлягають реєстрації в управлінні праці про-
вінції. Правила внутрішнього трудового розпо-
рядку регламентують такі питання: робочий час 
і перерву на відпочинок; організацію роботи на 
підприємстві; безпеку та гігієну праці; захист 
власності; технологічну та ділову таємниці під-
приємства; дисциплінарні проступки та види 
відповідальності за них; види матеріальної від-
повідальності працівників за шкоду, завдану 
майну підприємства [5, с. 315].

У зарубіжному трудовому законодавстві 
велика увага приділяється віку особі, яка може 
укладати трудовий договір. Згідно із законо-
давством Великобританії трудовий договір 
в вправі укласти будь-яка особа, яка володіє 
загальною правоздатністю. Трудовий договір, 
укладений неповнолітнім, є дійсним, якщо він 
укладений на благо неповнолітнього і закон 
забезпечує надійну охорону його інтересів. 
При цьому закон повинен відповідати деяким 
спеціальним вимогам: він не повинен містити 
незвичайних або непотрібних обмежень, не 
може передбачати відмови неповнолітнього 
від пред’явлення вимог про компенсацію в 
разі каліцтва. Якщо трудовий договір вцілому 
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укладений в інтересах неповнолітнього, але 
окремі його положення є недійсними, то це не 
робить недійсним весь договор [1, с. 136].

С. Іванов наголошує, що у Німеччині особи 
до 18 років можуть укласти трудовий договір 
безпосередньо за згодою своїх законних пред-
ставників, які визначають умови трудового 
договору з боку працівника [2, с. 30].

Також у зарубіжному законодавстві забо-
ронена дискримінація за різними ознаками: 
кольором шкіри, расою, національного, етніч-
ного або соціального походження, політичних 
переконань, релігії, інвалідності, сімейного 
стану і за віком. Таким чином, в кожній країні 
існує набір підстав щодо заборони дискримі-
нації при влаштуванні на роботу. Так, в США 
(у федеральному законодавстві) дискримі-
нація заборонена за ознаками раси, кольору 
шкіри, релігії, статі, національного похо-
дження, віку (дискримінація людей похилого 
віку), інвалідності (дискримінація інвалідів, 
а також осіб, які страждають на різні недуги, 
включаючи СНІД, і серйозні недуги та при-
родні аномалії, наприклад глухих, глухонімих, 
ліліпутів). Канадське законодавство встанов-
лює найбільш широкий набір ознак, за якими 
заборонена дискримінація, а саме: раса, колір 
шкіри, стать, релігія, профспілкова прина-
лежність, політичні погляди, етнічне чи наці-
ональне походження, вік, інвалідність, сексу-
альна орієнтація [3, с. 380].

Особливо цікава розробка в англо-амери-
канській правовій теорії концепції прямої та 
непрямої дискримінації працівників за моти-
вами раси, національності і статі. Так, при 
прямій дискримінації певна категорія праців-
ників розцінюється негативніше, ніж інша, 
в зв’язку із забобонами, стереотипами і осо-
бистою емоційноюї неприязню. Непряма дис-
кримінація виражається у праві роботодавця 
встановлювати певні критерії для потенцій-
них працівників [1, с. 138].

Практика зарубіжних країн передбачає 
медичний огляд, проте, мало де вдається зна-
йти положення про нього в зарубіжному зако-
нодавстві.

У зарубіжному трудовому законодавстві 
становлюється випробування при прийомі на 
роботу. Так, всебічно аналізуючи законодав-
ство про працю зарубіжних країн, І. Кисельов 
прийшов до висновку: «випробувальний тер-
мін − традиційний спосіб визначення профпри-
датності працівника». Для прикладу науковець 
наводить Китай, де випробування при прийомі 

на роботу не отримало достатньої правової 
регламентації, хоча застосовується в більшості 
випадків при укладенні трудового договору 
незалежно від терміну його дії [4, с. 81].

У США випробування при прийомі на 
роботу носить диспозитивний характер і 
встановлюється в результаті безпосеред-
нього укладення трудового договору з огляду 
на домовленості працівника і роботодавця. 
Однак, в США і в багатьох інших країнах 
Заходу і Європи почала розвиватися концеп-
ція психологічних тестувань. На сьогоднішній 
день вона широко поширена і в Україні. 

В Україні великі підприємства і організа-
ції мають домовленості з психологами, які 
спеціалізуються на подібних дослідженнях. 
Здається, що таке запозичення є негативним. 
Інколи такі тестування замінюють співбесіди, 
тобто живе спілкування з кандидатом.

За кордоном загальновизнаним принципом 
зміни трудового договору є «ius variandi», що 
означає право наймача (роботодавця) пере-
вести працівника на іншу роботу навіть всу-
переч його згоді. Даний принцип несумісний 
з правом працівника на «статус-кво», тобто 
на збереження колишніх умов праці, перед-
бачених умовами трудового договору. Наймач 
може змінювати умови трудового договору за 
згодою, а в ряді випадків і без згоди праців-
ника. В Італії принцип «ius variandi» частково 
можна розцінювати як гарантію, оскільки там 
в даний принцип внесена поправка, де перед-
бачено, що переведення працівника на роботу 
з нижчою, ніж встановлену трудовим догово-
ром оплатою, або нижчою кваліфікацією не 
допускається [1, с. 141].

За кордоном можливість постійних і тим-
часових змін умов трудового договору закрі-
плюється законом за роботодавцем, який в 
свою чергу наділений владою, що включає 
право удосконалювати організацію виробни-
цтва, а звідси і правомочність вносити зміни в 
зміст трудових функцій, а також всіх істотних 
компонентів трудової діяльності, включених 
в трудовий договір. Так, у Франції перехід на 
іншу роботу, яка призводить до істотних змін 
умов праці, а саме місця роботи, зарплати, 
трудової функції (нижча посада, зниження 
авторитету, престижу, що завдає працівни-
кові моральну шкоду), вимагає згоди праців-
ника. Працівник має право відмовитися від 
переведення. У цьому випадку підприємець 
може його звільнити, але вина за звільнення 
покладається на підприємця, і він повинен 
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виплатити відшкодування збитку. Чи є перехід 
на іншу роботу зміною істотних умов праці, 
вирішує суд залежно від конкретних обставин 
[4, с. 83].

В Іспанії порядок переведення на іншу 
роботу детально регламентований в Статуті 
трудящих 1980 року. Згідно з цим законом, 
керівництво підприємства з обґрунтова-
них причин технічного або організаційного 
порядку може вносити істотні зміни в умови 
праці, які повинні бути санкціоновані пред-
ставниками працівників. В Італії трудові 
функції працівника повинні бути, в принципі, 
обумовлені укладеним трудовим договором. 
Але в певних випадках допускається перехід 
на іншу роботу з ініціативи підприємця. Права 
працівників при цьому забезпечуються зако-
нодавством в більшій мірі, ніж в інших краї-
нах [3, с. 383].

Що ж стосується розірвання трудового 
договору, то в трудовому праві зарубіжних 
країн підставами припинення трудового дого-
вору вважаються: смерть працівника або робо-
тодавця і інші обставини, що мають характер 
юридичних подій; угода сторін; ініціатива 
(односторонній акт) однієї зі сторін; ліквіда-
ція підприємства; закінчення терміну дого-
вору, завершення виконання певної роботи; 
обставини, що мають характер «непереборної 
сили» тобто надзвичайні і непередбачені за 
даних умов (форс-мажор), які унеможливлю-
ють виконання договору. До форс-мажорних 
обставин відносять стихійні лиха, військові 
дії тощо.

В зарубіжних країнах центральне місце 
займає розірвання трудового договору за уго-
дою сторін. Як правило, дана підстава засто-
совується при достроковому припиненні тру-
дового договору, укладеного на певний термін 
або на час виконання певної роботи, але мож-
ливе припинення за угодою сторін будь-якого 
трудового договору. Угода сторін як підстава 
припинення трудового договору застосову-
ється у випадках, коли для припинення трудо-
вого договору бажання працівника або тільки 
роботодавця недостатньо. Необхідне взаємне 
волевиявлення сторін на припинення трудових 
відносин. Угода сторін відображає договірний 
характер трудових відносин: за угодою сторін 
укладається трудовий договір і за угодою сто-
рін він розривається. Для згоди сторін необ-
хідна доведеність таких значущих юридичних 
обставин: наявність добровільного волевияв-

лення працівника на припинення трудового 
договору з даної підстави; наявність добровіль-
ного волевиявлення роботодавця на звільнення 
працівника; узгодження дати припинення тру-
дового договору; фактичне припинення трудо-
вих відносин з певної дати [3, с. 384].

У зарубіжних країнах цивільно-правова 
конструкція судового розірвання договору 
вважається прийнятною для трудових право-
відносин. Однак в ряді країн (наприклад, в 
Італії) переважає думка, що в трудових пра-
вовідносинах судове розірвання договору 
неприйнятне і повинне замінюватися іншими 
видами припинення правовідносини, перш за 
все, звільненням з ініціативи сторін. Право 
працівника, який має трудовий договір на 
невизначений термін, в будь-який момент 
розірвати відносини з наймачем розглядається 
в зарубіжних країнах як природний прояв 
договірної свободи, що виключає примус до 
праці. Не зважаючи на те, що в більшості країн 
працівник зобов’язаний письмово попередити 
про звільнення, у Франції, Італії, Іспанії він 
може обмежитися усною заявою. Питання про 
термін попередження вирішується по-різному 
в різних країнах. Так, у Франції, Данії, Фін-
ляндії питання про термін попередження вирі-
шується не в законі, а виключно в договірному 
порядку (в колективних договорах або в інди-
відуальних трудових контрактах) [1, с. 145].

Вищенаведене дозволяє дійти висновку, 
що трудове право зарубіжних країн за фор-
мальними ознаками можна виокремити в три 
правові типи: романо-германський, англо-
саксонський та японський тип. Бачимо, що 
у зарубіжних країнах переважає договірний 
характер трудових відносин: за угодою сто-
рін укладається трудовий договір і за угодою 
сторін він розривається. Також у зарубіж-
ному законодавстві значну увагу приділено 
уникненню дискримінації за різними озна-
ками: кольором шкіри, расою, національ-
ного, етнічного або соціального походження, 
політичних переконань, релігії, інвалідності, 
сімейного стану і за віком. У кожній країні 
існує набір підстав щодо заборони дискримі-
нації при влаштуванні на роботу. Вивчення 
зарубіжного правового досвіду дає багато 
корисної інформації, яка допомагає вітчизня-
ному трудовому праву побачити, осмислити 
і вирішити ті або інші правові проблеми, що 
об’єктивно виникають у процесі реформ, що 
проводяться в цій галузі.
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У статті розглядаються питання підстав та порядку реалізації учасником свого права на вихід з госпо-
дарського товариства, а також визначення форми заяви про такий вихід. Вносяться пропозиції про закрі-
плення у чинному законодавстві норм, відповідно до яких моментом виходу учасника з товариства є дата 
подачі ним заяви про свій вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам 
органами зв’язку. Також пропонується виключити із Цивільного кодексу України норми, що встановлюють 
строки повідомлення господарського товариства про такий вихід.

Ключові слова: вихід учасника, форма заяви, корпоративні правовідносини, момент виходу.

В статье рассматриваются вопросы оснований и порядка реализации участником права на выход с хо-
зяйственного общества, а также определения формы заявления о таком выходе. Вносятся предложения о 
закреплении в действующем законодательстве норм, согласно которым моментом выхода участника с об-
щества является дата подачи им заявления о своем выходе соответствующему должностному лицу обще-
ства или вручения заявления этим лицам органами связи. Также предлагается исключить из Гражданского 
кодекса Украины нормы, устанавливающие сроки уведомления хозяйственного общества о таком выходе.

Ключевые слова: выход участника, форма заявления, корпоративные правоотношения, момент выхода.

The article deals with the grounds and procedure for exercising a member’s right to withdrawal from business 
partnership and determination of an application form for such withdrawal. It is proposed to enshrine the norms in 
the current legislation, whereby a withdrawal date is a date, when the application form is submitted to the corre-
sponding company official or served to such officials by post. It is also proposed to exclude the norms, which de-
termine the period of notification of a business partnership about such withdrawal from the Civil Code of Ukraine.

Key words: member’s withdrawal, application form, corporate legal relationship, withdrawal date.

Однією з підстав припинення корпоратив-
них правовідносин між господарським това-
риством та його учасником є реалізація остан-
нім права на вихід із вказаного товариства. 
Відсутність у законодавстві чіткої процедури 
реалізації такого права призводить до виник-
нення різних питань: що є підставою для 
виходу учасника з товариства; у якій формі 
слід подавати заяву про вихід; коли учасник 
вважається таким, що вийшов з товариства 
тощо? Вказана законодавча невизначеність, у 
свою чергу, породжує формування суперечли-
вої судової практики та неоднозначних право-
вих позицій серед науковців.

Ці та інші питання виходу учасника з 
господарського товариства досліджувались 
у працях таких науковців та практиків як 
О.В. Гарагонич [8], Я.В. Гасяк [9], В.М. Крав-
чук [10], Ю.М. Крупка [11], С.Д. Могилев-
ський [12], В.І. Ольшанченко [13], Р.І. Помор-
цев [14] та ін. Вирішення вказаних проблем 
має не лише теоретичне, але й важливе прак-
тичне значення, адже саме з моменту виходу 

учасника з товариства він втрачає права 
участі в управлінні справами товариства, у 
розподілі прибутку товариства тощо та набу-
ває право на виплату вартості частини майна 
товариства, пропорційної його частці у ста-
тутному капіталі.

Метою цієї статті є дослідження підстав 
та порядку реалізації права учасника на вихід 
із господарського товариства, а також визна-
чення форми заяви про такий вихід.

Слід зазначити, що право виходу з госпо-
дарського товариства гарантоване його учас-
никам статтею 10 Закону України «Про госпо-
дарські товариства» та статтею 116 Цивільного 
кодексу України (надалі – ЦК України). Реа-
лізувати таке право учасник може шляхом 
подання до господарського товариства відпо-
відної заяви про вихід. При цьому цей вихід 
не пов’язується ні з рішенням зборів учасни-
ків господарського товариства, ні з внесен-
ням змін до його установчих документів, на 
чому також наголошується у постановах Пле-
нуму Верховного Суду України від 28 жовтня 
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2008 р. № 13 [5] та Пленуму Вищого госпо-
дарського суду України від 25 лютого 2016 р. 
№ 4 [6].

Законодавець лише у ЦК України встанов-
лює «часові межі» реалізації права на вихід 
із товариства. Так, відповідно до ч. 2 ст. 100 
ЦК України учасники товариства мають право 
вийти з товариства, якщо установчими доку-
ментами не встановлений обов’язок учасника 
письмово попередити про свій вихід з товари-
ства у визначений строк, який не може переви-
щувати одного року [2]. 

Пропри те, що наведені у ч. 2 ст. 100 
ЦК України обмеження не є абсолютними, 
оскільки можуть мати місце лише за умови їх 
закріплення в установчих документах самого 
товариства, наявність такої диспозитивної 
норми ставить під сумнів безумовний харак-
тер права на вихід із товариства. 

Про наявність умов щодо строків повідо-
млення про вихід із товариства також зазнача-
ється у ст. ст. 126, 148 ЦК України. Так, згідно 
з ч. 1 ст. 148 ЦК України учасник товариства 
з обмеженою відповідальністю має право 
вийти з товариства, повідомивши товариство 
про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до 
виходу, якщо інший строк не встановлений 
статутом [2]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 126 ЦК України учас-
ник повного товариства, яке було створене на 
невизначений строк, може у будь-який момент 
вийти з товариства, заявивши про це не пізніше 
ніж за три місяці до фактичного виходу із това-
риства. Достроковий вихід учасника з повного 
товариства, що засноване на певний строк, 
допускається лише з поважних причин [2].

У даному контексті привертає увагу 
пункт 4.12. постанови Пленуму Вищого 
господарського суду України від 25 лютого 
2016 р. № 4 «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, що виникають з корпора-
тивних правовідносин», у якій суд касаційної 
інстанції зазначив, що встановлюючи момент 
виходу учасника з товариства, господарським 
судам слід враховувати, що таким моментом є 
дата спливу строку, передбаченого частиною 
першою статті 148 ЦК України, або інша дата, 
зазначена у заяві учасника, якщо така дата 
визначена з дотриманням вимог цієї норми 
ЦК України [6].

Водночас, на відміну від тлумачень дея-
ких науковців та рекомендаційних актів судо-
вих інстанцій, чинне законодавство України 
прямо не пов’язує зі спливом вказаних стро-

ків момент виходу учасника із товариства та 
взагалі не містить норм, які б чітко визначали 
час такого виходу. З цих підстав можна дійти 
висновку, що недотримання вказаних строків 
не впливає на вихід учасника з господарського 
товариства. 

Разом з тим, з метою уникнення неодна-
кового розуміння одних і тих самих правових 
норм доцільно було б на законодавчому рівні 
чітко визначити момент виходу учасника з 
товариства та виключити норми щодо строків 
повідомлення товариства про такий вихід.

При виході учасника з господарського 
товариства важливим є правильне визначення 
форми заяви, що є підставою для його виходу. 
У постанові від 14 березня 2011 р. у справі 
№ 12/198 Верховний Суд України підтримав 
правову позицію щодо необхідності нотарі-
ального посвідчення заяви учасника товари-
ства про його вихід із товариства з обмеже-
ною відповідальністю та зазначив, що подана 
позивачем заява у простій письмовій формі є 
неналежно оформленою та не може бути під-
ставою для прийняття загальними зборами 
рішення про виключення учасника з товари-
ства, проведення відповідних виплат та вне-
сення змін до установчих документів [7].

Оскільки вказана постанова прийнята за 
наслідками розгляду заяви про перегляд судо-
вого рішення з мотивів неоднакового застосу-
вання судом касаційної інстанції одних і тих 
самих норм матеріального права у подібних 
правовідносинах, то в силу вимог ч. 1 ст. 11128 
ГПК України вона є обов’язковою для враху-
вання судами загальної юрисдикції [1].

Проте позиція Верховного Суду України 
щодо обов’язкового нотаріального посвід-
чення заяви ґрунтувалась на нормах ч. 3 ст. 29 
Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців» (у редакції, чинній до 6 червня 2011 р.), 
відповідно до якої у разі внесення змін до 
установчих документів, які пов’язані із зміною 
складу засновників (учасників) юридичної 
особи, крім документів, які передбачені части-
ною першою цієї статті, додатково подається, 
зокрема, завірена в установленому порядку, 
або нотаріально посвідчена копія заяви фізич-
ної особи про вихід зі складу засновників 
(учасників) [3].

На сьогодні вказаний Закон викладено у 
новій редакції Законом України від 26 лис-
топада 2015 р. № 835-VIII «Про внесення 
змін до Закону України «Про державну реє-
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страцію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців» та деяких інших законодавчих 
актів України щодо децентралізації повнова-
жень з державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань». Відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 17 
Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» (назва 
у редакції Закону України від 26 листопада 
2015 р. № 835-VIII) для державної реєстра-
ції змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі, 
у тому числі змін до установчих документів 
юридичної особи, подаються такі документи: 
примірник оригіналу (нотаріально засвід-
чена копія) рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи про вихід із 
складу засновників (учасників) та/або заява 
фізичної особи про вихід із складу засно-
вників (учасників), та/або договору, іншого 
документа про перехід чи передачу частки 
засновника (учасника) у статутному (скла-
деному) капіталі (пайовому фонді) юридич-
ної особи, та/або рішення уповноваженого 
органу управління юридичної особи про 
примусове виключення із складу засновни-
ків (учасників) юридичної особи або ксеро-
копія свідоцтва про смерть фізичної особи, 

судове рішення про визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою – у разі внесення змін, 
пов’язаних із зміною складу засновників 
(учасників) юридичної особи [4].

Отже, на сьогодні законодавець не вима-
гає обов’язкового нотаріального посвідчення 
заяви учасника про його вихід із господар-
ського товариства. З огляду на наведене, від-
сутні підстави для урахування судами вказа-
ної правової позиції Верховного Суду України 
при вирішенні спорів у правових відносинах, 
що виникли з 7 червня 2011 р., оскільки така 
позиція ґрунтується на нормах, які втратили 
чинність.

Підсумовуючи наведене, можна зробити 
висновки, що на даний час питання реалізації 
учасником свого права на вихід з господар-
ського товариства достатньо не врегульовано 
та заповнюється суперечливими судовими 
актами рекомендаційного характеру. Вважа-
ємо за доцільне доповнити ЦК України нор-
мами, відповідно до яких моментом виходу 
учасника з товариства є дата подачі ним заяви 
про свій вихід відповідній посадовій особі 
товариства або вручення заяви цим особам 
органами зв’язку. Також пропонуємо виклю-
чити із вказаного Кодексу норми щодо строків 
повідомлення господарського товариства про 
такий вихід.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ

У статті досліджено поняття, значення та види принципів медіації, як однієї з найпоширеніших форм 
позасудового врегулювання спорів, зокрема й комерційних. Проаналізовано різні підходи до визначення 
принципів медіації та розроблено пропозиції щодо законодавчого закріплення принципів медіації у вітчиз-
няному законодавстві.

Ключові слова: принципи, медіація, позасудові способи врегулювання спорів.

В статье исследовано понятие, значение и виды принципов медиации, как одной из самых распостра-
ненных форм внесудебного урегулирования споров, в частности, и коммерческих. Проанализировано раз-
ные подходы к определению принципов медиации и разработано предложения с законодательного закре-
пления принципов медиации в отечественном законодательстве. 

Ключевые слова: принципы, медиация, внесудебные способы урегулирования споров.

In the article has been analyzed the definition, role and types of principles of mediation as a one of the most 
popular form of extrajudicial resolution disputes, in particular, commercial. Has been analyzed different approach-
es to determination principles of mediation and has been developed some propositions for the legislative require-
ments of mediation principles in domestic law.

Key words:  principles, mediation, extrajudicial types of resolution disputes.

Актуальність теми. Більшість сучас-
них країн світу на сьогоднішній день вже 
активно застосовують процедуру медіації та 
зробили величезну роботу щодо розробки 
і прийняття законодавства, яке б врегульо-
вувало відповідну процедуру. Таке активне 
застосування медіації у світі обумовлено, 
перш за все, простотою, швидкістю, еконо-
мічною вигідністю, меншим формалізмом, у 
порівнянні із судовим способом вирішення 
спорів та результативністю вирішення спо-
рів у різних галузях суспільних відносин. 
Для прикладу, у Великобританії систему 
вирішення комерційних спорів із залучен-
ням незалежного посередника (медіатора) 
доведено до автоматизму, як наслідок 80% 
комерційних конфліктів та спорів вирішу-
ють за допомогою медіації протягом одного 
дня. У часи низької довіри та поваги сус-
пільства до української судової системи, її 
високої корумпованості та марних намагань 
реформування, застосування позасудових 
способів врегулювання спорів є як ніколи 
актуальним і необхідним. Ще одним факто-
ром, що доводить необхідність застосування 
позасудових (альтернативних) способів вре-
гулювання спорів, зокрема й медіації, є над-
мірна завантаженість судової системи.

В Україні все ще не існує законодавства, 
яке б врегульовувало процедуру посередни-
цтва (медіації). У час активного руху нашої 
держави у напрямку приєднання до спіль-
ноти країн ЄС, чи не найважливішим етапом у 
всьому цьому процесі стало підписання у 2014 
році Угоди про Асоціацію з Європейським 
Союзом. У відповідності до статті 1 Угоди, 
Україна та ЄС мають посилювати співпрацю в 
сфері правосуддя, свободи та безпеки з метою 
забезпечення верховенства права та поваги до 
прав людини і основоположних свобод [1, ст. 
1]. Одним із шляхів такого забезпечення вер-
ховенства права та кращого доступу до право-
суддя є посилення доступу як до судових, так 
і до позасудових методів врегулювання спо-
рів, зокрема й медіації. Фактично, в Україні 
медіація застосовується вже тривалий час, але 
розробка законодавства й досі триває. Крім 
того, вже тривалий час відбувається вивчення 
питання застосування позасудових спосо-
бів врегулювання спорів, зокрема й госпо-
дарських (комерційних), на науковому рівні. 
Проте, тема принципів медіації, як однієї з 
найпоширеніших до застосування форм поза-
судового врегулювання спорів, досі вивчена 
не у повному обсязі, що й обумовлює необхід-
ність нашого дослідження. 
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Метою пропонованої статті є дослідити 
підходи вітчизняних та зарубіжних вчених 
щодо класифікації принципів медіації, проана-
лізувати міжнародноправові джерела, а також 
законопроекти, які пропонуються законодав-
цем до прийняття, а саме, особливу увагу при-
ділити вивченню пропонованих ними прин-
ципів медіації та розробити пропозиції щодо 
удосконалення нормативного закріплення 
принципів медіації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У науковій літературі можна помі-
тити беззаперечну думку, що принципи є 
тим базисним началом, з якого починається 
будь-яка теорія, поведінка, правило, а тому 
дослідження такого явище природньо ціка-
вить всіх науковців. На загальнотеоретич-
ному рівні принципи у праві вивчали такі 
науковці як E. Г. Александров, С. С. Алєксєєв, 
М. Ш. Байтин, В. М. Баранов, Г. А. Борисов, 
А. М. Васильєв, В. М. Ведяхін, Л. Я. Гінцбург, 
О. В. Зайчук, В. М. Карташов, А. М. Коло-
дій, В. В. Лазарев, Б. А. Леко, Р. З. Лівшиц, 
А. В. Малько, М. Н. Марченко, А. А. Пав-
лушина, Ю. Д. Притика, П. М. Рабінович, 
О. Ф. Скакун,Є. В. Скурко, А. Ф. Черданцев, 
Б. В. Шейндлин, М. Й.Штефан, М. В. Цвік, 
Л. С. Явич та інші. Серед західних юристів, 
що вивчали принципи, можна виділити – 
Е. Азінге, Г. Браун, Дж. Дарбі, С. Купер, 
Б. Майєрсон, А. Маррот, Е. Чінйере, В. Фісас 
Арменгол та ін.

Спроби дослідити питання принципів 
медіації робили такі вітчизняні науковці як 
А. В. Гайдук, О. А. Львова, Ю. Д. Припика, 
С. Т. Йосипенко, О. В. Белінська, М. Я. Полі-
щук, Ю. В. Розман та інші. Праці цих вчених 
і є теоретичною основою для розробки як 
вітчизняного законодавства, так і подальших 
наукових розробок у сфері позасудового вре-
гулювання спорів. Термін «принцип» похо-
дить від латинського слова principium, що в 
перекладі на українську мову означає «поча-
ток», «першооснова». Як і з багатьох питань 
у теоретичній площині, з питання визначення 
поняття принципів відсутня єдність думок 
науковців.

Так, на загальнотеоретичному рівні, роз-
глядаючи поняття принципів права науковці 
вживають такі категорії, як вихідні теоретичні 
положення, основні, керівні засади (ідеї), 
загальні нормативно-керівні положення, про-
відні засади, закономірність, сутність, сис-
тема координат та інші. Варто відзначити, що 

багато з цих категорій є однорідними, а тому 
можемо дійти висновку, що принципи можна 
визначити як загальні, керівні (основні, голо-
вні, відправні, вихідні теоретичні, загальні 
нормативно-керівні, спрямовуючі) положення.

Проаналізувавши положення правової 
доктрини, можна помітити, що в теорії права 
сформувались два підходи до розуміння прин-
ципів права.

Згідно з першим підходом, прихильниками 
якого є Л. С. Явич, А. М. Васильєв, В. М. Рон-
жин та інші, та який побудований на теорії 
позитивізму, принципи права можна визна-
чити як ідеї, теоретичні, нормативно-керівні 
положення того чи іншого виду людської 
діяльності, які конкретизуються в змісті пра-
вових норм та об’єктивно зумовлені матері-
альними умовами існування суспільства. 

Що ж до другого підходу, який базується на 
ідеї природного права, та прихильниками якого 
є такі вчені як О. Ф. Скакун, П. М. Рабінович, 
В. А. Козлов, К. Є. Ліванцев, Ю. А. Ведерні-
ков, В. С. Грекул та інші, принципами права 
є об’єктивно властиві праву відправні начала, 
керівні ідеї, незаперечні вимоги, які ставляться 
до учасників суспільних відносин із метою 
гармонійного поєднання індивідуальних, гру-
пових і громадських інтересів та визначають 
зміст і спрямованість правового регулювання, 
відображають найважливіші закономірності 
соціально-економічної формації [2, c. 40]. 

Проаналізувавши зазначені підходи, 
можемо зробити висновок, що під принципами 
права необхідно розуміти керівні ідеї, загальні 
правила, вихідні (базисні) теоретичні начала, 
які є основою правової поведінки людей та 
є основою для правових норм, характеризу-
ються стабільністю, об’єктивністю, регуля-
тивністю, універсальністю, системністю та 
взаємоузгодженістю, загальновизнаністю та 
предметною визначеністю.

Як вже було нами зазначено, в Україні 
відсутнє законодавство, яке б врегульову-
вало застосування медіації, проте законодав-
цями робляться спроби до його прийняття. 
Одним з останніх і найперспективнішим, на 
нашу думку, є законопроект Закону України 
«Про медіацію» № 3665 від 17.12.2015 року 
за авторством народного депутата України 
А. І. Шкрум. Статтею 4 законопроекту закрі-
плюється, що медіація проводиться за вза-
ємною згодою сторін медіації на підставі 
принципів добровільної участі, активності і 
самовизначення сторін медіації; незалежності 
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та нейтральності медіатора; конфіденційності 
інформації щодо медіації, а також у подаль-
ших статтях наводиться коротке тлумачення 
зазначених принципів [3]. Такий самий пере-
лік принципів пропонується закріпити на зако-
нодавчому рівні й С. В. Ківаловим у проекті 
Закону України «Про медіацію» № 3665-1 від 
29.12.2015 р. [4]. Проте, ми вважаємо що саме 
такий перелік є далеко не повним, з огляду на 
закордонний досвід, і потребує доповнення. 
Все це ще раз показує актуальність нашого 
дослідження.

Розглядаючи принципи медіації, буде 
доцільним погодитись з Ю. Д. Притикою, 
який слушно зауважує про необхідність виді-
лити такі принципи медіації, з погляду на 
загальнотеоретичний рівень права: а) загаль-
ноправові принципи медіації; б) міжгалузеві 
принципи медіації; в) конкретно-правові 
принципи медіації. 

Так до загальноправових принципів автор 
пропонує віднести вже класичні принципи: 
демократизм, гуманізм, соціальна справедли-
вість, законність, взаємокореспондентність 
прав та обов’язків, поєднання примусу та 
переконання, невід’ємність природних прав 
людини, вища цінність людського життя, прі-
оритетність норм міжнародного права, вища 
сила Конституції, верховенство права тощо. 

До міжгалузевих принципів медіації  
Ю. Д. Притика відносить такі вихідні засади: 
диспозитивність, процесуальна рівність перед 
законом, безпосередність дослідження дока-
зів, поєднання гласності і конфіденційності, 
принцип об’єктивної істини, охорони честі 
і гідності особистості, недоторканності осо-
бистості, презумпції невинуватості, неза-
лежності суддів (у випадку судової медіації), 
допустимості і належності доказів, всебіч-
ності повноти і об’єктивності дослідження 
усіх матеріалів, дотримання вимог мовного 
режиму провадження, оцінки доказів за вну-
трішнім переконанням, дотримання процесу-
альної форми тощо.

До конкретно-правових принципів медіації 
Ю. Д. Притика, з огляду на закордонне зако-
нодавство, включає принципи, які належать 
до конкретної матеріальної чи процесуальної 
галузі права [5].

Інший науковець, С. Т. Йосипенко, про-
аналізувавши підхід Ю. Д. Притики, пропонує 
принципи медіації класифікувати на загально-
правові (сюди ж віднести всі вищезазначені 
загальноправові принципи медіації), спеці-

альні (сюди ж віднести принципи, що стосу-
ються медіації загалом, наприклад, принципи 
добровільності, конфіденційності тощо). Спе-
ціальні принципи автор пропонує класифіку-
вати на галузеві та міжгалузеві, а галузеві, в 
свою чергу, на приватно-правові (принципи 
медіації приватних галузей права) та публічно-
правові (принципи медіації публічних галузей 
права) принципи медіації [6, c. 131]. 

К. Шуршун до принципів медіації відно-
сить такі: добровільності, конфіденційності, 
щирості намірів щодо вирішення конфлікту, 
неупередженості посередника, розподілу від-
повідальності між медіатором та сторонами, 
правомочності сторін, неформальності та 
гнучкості процедури медіації [7, c. 348]. 

Також існує ряд цікавих позицій росій-
ських вчених щодо принципів медіації. Так  
С. І. Калашнікова у своїй дисертаційній роботі 
«Медіація у сфері цивільної юрисдикції» про-
понує найповнішу, на наш погляд, класифіка-
цію принципів медіації: за функціональним 
призначенням: 1) організаційні принципи, до 
яких автор відносить принцип добровільності 
та принцип нейтральності; 2) процедурні 
принципи, що включають принципи само-
стійності сторін, конфіденційності, співпраці 
та рівноправ’я сторін. За правовим значенням: 
1) правові принципи: добровільності медіа-
тивного правовідношення; рівність сторін у 
процесі медіації; диспозитивність (самостій-
ність сторін) у процесу медіації; співробіт-
ництва сторін; конфіденційності; лімітова-
ності повноважень медіатора (неможливість 
нав’язати сторонам вирішення їх спору); 
професійна багатопрофільність посередника 
(він має володіти професійними компетен-
ціями у сфері права, психології, конфлікто-
логії, економіки); 2) позаправові принципи, 
які мають правове значення: добросовісність 
сторін конфлікту та медіатора; неупередже-
ність та нейтральність медіатора; персоніфі-
кація процедури медіації (особиста присут-
ність сторін та медіатора) та пряма взаємодія 
сторін; довіра сторін (як до одне одного, так 
і до процедури вирішення спору); толерант-
ність медіаційної процедури; субсидіарність 
та свобода сторін медіаційної процедури. За 
ознакою закріплення у нормативно-правових 
актах (на основі аналізу законодавства РФ з 
питань медіації) вчена виділяє такі види прин-
ципів медіації: 1) нормативно-визначені прин-
ципи медіації: добровільності участі сторін у 
медіативній процедурі; конфіденційності; – 
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співробітництва та рівноправності сторін; 
неупередженості та незалежності медіатора; 
2) доктринальні принципи медіації: толерант-
ності медіативної діяльності; субсидіарності 
та свободи сторін; професійної багатопрофіль-
ності медіатора; диспозитивності (самостій-
ності сторін) у процесі медіації; оплатності 
медіативної діяльності; довіри та добросовіс-
ності сторін [8, c. 12-13].

О. В. Авімська відносить до числа принци-
пів транспарентність, відповідальність сторін 
медіації [9, c. 155]. С. С. Сулакшін окремим 
принципом називає диспозитивність проце-
дури, а також її змагальність [10, c. 144-147]. 
С. В. Васильєв вказує на такі принципи, як 
безсторонність, емпатія, конфіденційність 
та добра репутація посередника (медіатора) 
[11, c. 132-133] А. М. Рожкова виділяє у якості 
принципів медіації процедурну гнучкість та 
неформальний характер процедури прими-
рення [12, c. 352]. 

В. С. Каменков виділяє принципи дис-
позитивності та руху процедури медіації у 
залежності від взаємодії сторін, законності, 
співробітництва, рівноправ’я сторін, допус-
тимості здійснення процедури медіації тільки 
на основі угоди (застереження) про процедуру 
медіації, обов’язковості для сторін умов укла-
деної ними мирової угоди, конфіденційноcті, 
незалежності посередника [13, с. 41].

О. І. Парінський та К. О. Яковлева вва-
жають. що медіація базується на принципах 
добровільності, взаємного волевиявлення, 
незалежності та безсторонності посередника, 
високого професійного та морального рівня 
медіатора, конфіденційності, рівноправ’я сто-
рін та співробітництва [14, c. 19-20].

Схожу позицію підтримує О. В. Ситникова, 
яка до принципів медіації відносить прин-
ципи добровільності, добросовісності та без-
сторонності посередника, принцип повного 
контролю сторін над результатами процедури, 
неконфронтаційного характеру процедури, 
принцип конфіденційності, великого кола 
можливих взаємоприйнятних шляхів вирі-
шення спору [15, c. 7].

Щодо європейського досвіду, то перш за все, 
варто звернути увагу на принципи, визначені 
Європейським кодексом поведінки медіаторів, 
затвердженого 02.06.2004 року. Кодекс, крім 
визначених базових принципів (самовизначе-
ність сторін, безсторонність медіатора, рівність 
сторін спору, неупередженість, добровільність, 
конфіденційність), закріплює ще і такі прин-

ципи як компетентність медіатора, незалеж-
ність і нейтралітет медіатора, справедливість, 
якісність та завершеність процесу медіації [16].

Директива 2008/52/ЄC Європейського Пар-
ламенту та Ради ЄС від 21 травня 2008 р. «Про 
деякі аспекти медіації у цивільних та госпо-
дарських правовідносинах» хоча й не містить 
окремої статті, яка б перелічувала принципи 
медіації, проте, із аналізу змісту нормативного 
документу можемо зробити висновок про 
декларування таких принципів як конфіден-
ційність, самостійність вирішення спору сто-
ронами, принцип доступу до правосуддя через 
зупинення строків позовної давності на період 
вирішення конфлікту в порядку медіації [17].

Ще один важливий документ з питань 
медіації – Типовий закон ЮНСІТРАЛ про 
міжнародну комерційну узгоджувальну про-
цедуру, що прийнятий у 2002 році. Цей між-
народний нормативний акт, як і Директива 
2008/52/ЄС, не містить чітко виділеної статті, 
яка б перелічувала принципи медіації, проте, 
контекстуально можемо виділити такі заде-
кларовані принципи: свободи вибору порядку 
проведення процедури медіації, розкриття 
змісту інформації сторонам та конфіденцій-
ності інформації, що стала відомою медіатору 
за умови про нерозголошення, принцип кон-
фіденційності інформації та процесу врегулю-
вання спору, принцип належності і допусти-
мості доказів для медіаційної процедури [18]. 

Враховуючи позиції вчених та необхід-
ність узгодження українського законодавства 
зі законодавством ЄС на шляху України до 
приєднання до країн європейської спільноти, 
варто розширити пропонований перелік прин-
ципів у проектах законодавства з питань меді-
ації та додатково закріпити такі принципи: 
допустимості ініціювання процедури медіа-
тивного вирішення спору на будь-якій стадії 
спору; принцип гнучкості (свободи вибору 
медіатора, перебігу процесу вирішення спору 
та інших особливостей процесу); довіри і толе-
рантності сторін одне до одного та спрямова-
ності сторін до реального вирішення спору. 
Крім того, варто чітко закріпити медіацію як 
позасудовий (несудовий) спосіб врегулювання 
спору, а також закріпити принцип здійснення 
медіаційної процедури посередником (меді-
атором) на засадах професійності та оплат-
ності. Насамкінець, зазначимо, що якнайпов-
ніше та якнайконкретизованіше визначення 
принципів медіації у законодавстві дозволить 
зробити цю процедуру дійсно дієвою, а також 
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забезпечить неможливість зловживань у сфері 
медіації. Вчені зазначають, що переважно 
застосування процедури медіації у європей-
ських країнах відбувається на основі договору 
між сторонами спору про узгодження можли-
вості вирішення спору у порядку медіаційної 
процедури. А тому, варто закріпити у законо-
давстві принцип договірної основи застосу-
вання медіації. Таким чином, жодна зі сторін 
не зможе після початку медіаційної процедури 
сказати, що це не відповідає її волі, визначить 
межі та етапи процедури, а також допоможе 
визначити права і обов’язки сторін.

Висновок. З аналізу принципів визначе-
них міжнародними нормативними актами 

ЄС та доктринальнальними підходами 
науковців, помітно, що принципи медіа-
ції є фактично джерелом цього процесу та 
норм права, що покликані врегульовувати 
медіаційну процедуру. Принципи медіації 
виступають тим вихідним началом з якого 
витікає суть всього процесу, його значення 
і мета. 

Враховуючи сучасний стан судової сис-
теми, її перевантаженість та дороговар-
тісність, законодавче закріплення медіації 
вирішить багато нагальних питань, покаже 
готовність нашої держави до змін у проєвп-
ропейському напрямку і виведе нас на новий 
позитивний життєвий рівень. 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

У статті через призму законодавчої, судової та доктринальної позицій досліджується український народ 
як суб’єкт права власності на землю.

Ключові слова: український народ, земля, право власності, право власності на землю.

В статье через призму законодательной, судебной и доктринальной позиций исследуется украинский 
народ как субьект права собственности на землю.

Ключевые слова: украинский народ, земля, право собственности, право собственности на землю.

The article through a prism the legislative, judicial and doctrinal positions studied Ukrainian people as the 
subject of land ownership.

Key words: Ukrainian people, land, ownership, land ownership.

РОЗДІЛ 5 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Актуальність теми. Проголошене і закрі-
плене у Конституції України (далі – КУ) право 
власності на землю Українського народу не 
знайшло свого адекватного відображення в 
земельному законодавстві. Наразі чинний 
Земельний кодекс України (далі – ЗК) закрі-
плює таку юридичну модель здійснення права 
власності на землю Українського народу, яка 
суттєво суперечить конституційним засадам 
реалізації цього права зазначеним суб’єктом. 
То ж зважаючи на активні процеси реформу-
вання чинного законодавства, євроінтеграційні 
процеси та на невідповідність змісту норм чис-
ленних нормативно-правових актів Основному 
Закону дедалі актуальнішою стає проблема 
права власності Українського народу на землю. 

Метою (основним завданням) даного 
дослідження є з’ясування: чи є Український 
народ суб’єктом права власності на землю; 
яким чином він реалізує своє право володіння, 
користування та розпорядження землею (без-
посередньо чи через органи державної влади 
та місцевого самоврядування); та й взагалі як 
зрозуміти суперечливість змісту статей КУ та 
ЗК тощо. То ж актуальність та проблематич-
ність даної теми не викликає сумнівів.

Виклад основних положень. Зважаючи на 
багатогранність, неоднозначність та супереч-
ливість поглядів, думок та суджень щодо права 
власності Українського народу на землю, – це 

питання необхідно розглядати з трьох пози-
цій: з законодавчої, шляхом аналізу чинних 
нормативно-правових актів, доктринальної, 
вивчаючи та співставляючи наукові доробки 
науковців, які, забігаючи на перед слід ска-
зати, є в переважній своїй більшості супереч-
ливими, та з судової точок зору.

Законодавча позиція. На рівні законодав-
ства вперше право власності Українського 
народу на землю було закріплене в Конститу-
ції, а саме в ч. 1 ст. 13, де зазначається: «Земля, 
її надра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її кон-
тинентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права влас-
ності Українського народу. Від імені Укра-
їнського народу права власника здійснюють 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування». Водночас, у ч. 2 ст. 14 КУ 
передбачається можливість набуття та реалі-
зації права власності на землю громадянами, 
юридичними особами та державою, а ч. 1 
ст. 142 КУ й територіальними громадами. 

Щодо спеціалізованого земельного зако-
нодавства, то ЗК не виокремлює як окрему 
форму права власності право власності Укра-
їнського народу. Так, у відповідності до ч. 3 
ст. 78 ЗК: земля в Україні може перебувати у 
приватній, комунальній та державній влас-
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ності, а до складу суб’єктів права власності на 
землю, відповідно до cт. 80 ЗК входять: 1) гро-
мадяни та юридичні особи, 2) територіальні 
громади, які реалізують це право безпосеред-
ньо або через органи місцевого самовряду-
вання, 3) держава, яка реалізує це право через 
відповідні органи державної влади.

Ще одним нормативно-правовим актом, 
який визначає суб’єктний склад землевласни-
ків є Цивільний кодекс України (далі – ЦК). 
Так, у ч. 1 ст. 374 ЦК вказано, що суб’єктами 
права власності на землю (земельну ділянку) 
є фізичні особи, юридичні особи, держава, 
територіальні громади. Однак відмінність 
між визначенням суб’єктного складу в ЗК та 
ЦК полягає в тому, що останній не пов’язує 
суб’єктний склад землевласників з певними 
формами власності на землю.

Проаналізувавши зміст вищеперерахова-
них норм чинного законодавства, слід конста-
тувати, що право власності на землю Україн-
ського народу прямо закріплене лише в КУ, 
в той час як ЗК та ЦК не розглядають Укра-
їнський народ як суб’єкта права власності не 
землю. Відтак можна зробити висновок, що 
право власності Українського народу втілю-
ється саме в праві власності фізичних осіб, 
юридичних осіб, держави та територіальних 
громад. 

Також слід відмітити те, що така суперечли-
вість зумовлена тим, що в чинному законодав-
стві чітко не закріплене поняття Українського 
народу. Хоча саме від того, яких суб’єктів ми 
будемо включати до поняття Українського 
народу та яким саме чином ми його тлумачи-
тимемо залежатиме варіативність змісту права 
власності Українського народу. 

Судова позиція. Необхідно зауважити, що 
на судовому рівні дана проблема є малодослі-
дженою. Однак Конституційний Суд України у 
своєму рішенні від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008 
сформулював наступну позицію: «Україн-
ський народ є специфічним суб’єктом права 
власності на землю, який здійснює свої права 
через державу, створюючи яку він наділяє її 
правами головного розпорядника землі…» 
[8]. До того ж слід мати на увазі, що народ 
без держави може існувати, а от держава без 
народу – ні.

Доктринальна позиція. Щодо правової 
доктрини, то слід відмітити, що кожен вчений, 
який займався дослідженням цієї проблеми, 
створював та розвивав власне розуміння права 
власності на землю Українського народу. Такі 

розуміння, зрозуміло, були та є діаметрально 
протилежними.

То ж слід почати з того, що в правовій док-
трині сформувалося декілька груп науковців, 
які відстоюють різні підходи до вирішення 
даної проблеми:

- перша група вчених вважає, що земля 
має належати державі й громадянам як об’єкт 
права приватної власності, а колективним 
товаровиробникам та іншим суб’єктам лише 
на праві користування доти, доки у КУ не буде 
сказано інше. Прихильником такої думки є 
Янчук В. З. [1];

- друга група науковців стверджує, що 
власність Українського народу на землю 
повинна ґрунтуватись не на поділі цілісної 
природи за об’єктами або повноважень воло-
діння, користування і розпорядження при-
родними ресурсами, а на розподілі функцій, 
пов’язаних з реалізацією відповідних повно-
важень власності, між органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування 
різних рівнів. Такої позиції, зокрема, дотри-
мується Каракаш І. І., який вважає за доцільне 
закріплення на законодавчому рівні не права 
власності народу на природні об’єкти, в т. ч. 
й на землю, а права народного надбання при-
родних багатств [6, c. 385];

- третю групу науковців представляє 
Носік В. В., який вибудував модель «дворів-
невої власності на землю» [3, c. 376], за якою 
право власності держави, юридичних осіб та 
громадян (право нижчого рівня) є похідним 
та залежним від права власності Українського 
народу (право вищого рівня);

- четверта група науковців схиляється 
до думки, що право власності Українського 
народу на землю слід розглядати як проголо-
шене суверенне право Українського народу 
шляхом здійснення органами публічної влади 
в Україні законодавчої та правотворчої функ-
ції визначати правовий режим земель України, 
встановлювати компетенцію органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування 
у галузі регулювання земельних відносин, а 
також розпоряджатися землями. Прихильни-
цею такої думки є Заславська Л. П.;

- п’ята група вчених відзначає, що поєд-
нання належності права власності Україн-
ському народові і водночас його здійснення 
від імені власника дає змогу зробити висно-
вок, що власність Українського народу є вод-
ночас державною власністю. Таку позицію 
відстоюють Шевченко Я. М, Шульга М. В.;
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- шоста група вчених відстоює позицію 
щодо права власності Українського народу як 
окремої форми власності. Прихильниками цієї 
точки зору є Вівчаренко О. А, Андрейцев В. І., 
Костицький В..

Як бачимо, єдності серед науковців немає. 
Однак з аналізу різних підходів до тракту-
вання права власності Українського народу 
на землю, слід наголосити, що сьогодні укра-
їнська земельно-правова наука продовжує 
використовувати й оперувати поняттями й 
категоріями радянського земельного права, 
заснованого на марксистсько-ленінській еко-
номічній теорії і відповідно вченні про дер-
жаву і право, що призводить до консервації і 
метафізичного стану окремих складових сис-
теми земельного права України.

Висновки. Зважаючи на багатогранність, 
неоднозначність та суперечливість поглядів 
щодо вирішення питання Українського народу 
як суб’єкта права власності на землю, слід 
звернути увагу на те, що Український народ 
закріпив за собою природне (позитивне) 
право власності на землю, а також територі-
альне верховенство держави в межах кордо-
нів, що історично склалися. Проголошення 
суверенної волі Українського народу на само-
визначення, утворення України як суверен-
ної, унітарної, незалежної, демократичної, 
соціальної і правової держави можна розгля-
дати як одну з основних гарантій, що надають 
Українському народові можливість вільно і 

самостійно володіти, користуватися і розпо-
ряджатися землею в межах державної терито-
рії, забезпечення використання землі та інших 
природних ресурсів у національних інтересах 
України, використовуючи всі передбачені в 
КУ та міжнародно-правових актах юридичні й 
інституційні способи та засоби захисту права 
власності на землю від будь-яких посягань і 
територіальних претензій з боку інших дер-
жав. Тож, підсумовуючи, слід констатувати 
про необхідність закріплення права власності 
Українського народу на землі в ЗК, для уник-
нення подальших казусів та суперечностей. 
До того ж, зважаючи на специфічність такого 
суб’єкта як Український народ та на те, що він 
не в змозі повсякденно здійснювати правомоч-
ності власника необхідно на законодавчому 
рівні закріпити форми здійснення такого права. 
Саме за таких умов, врешті-решт, можна буде 
вважати право Українського народу загальним 
поняттям по відношенню до права власності 
держави та права власності територіальних 
громад. Відтак право власності Українського 
народу може виступати або у формі держав-
ної, або у формі комунальної власності. А це, в 
свою чергу, ніяк не виключає можливості існу-
вання права власності громадян та юридичних 
осіб, оскільки у ч. 1 ст. 13 КУ не вживається 
формулювання «об’єкт виключної власності», 
натомість у ст.. 14 КУ прямо передбачається 
можливість набуття землі у власність юридич-
ними та фізичними особами.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ  
ЗАОЩАДЖЕНЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, 

ЗДІЙСНЕНИХ В УСТАНОВАХ ОЩАДБАНКУ СРСР

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання відновлення заощаджень гро-
мадян України здійснених в установах Ощадбанку СРСР. У статті сформульовано та запропоновано меха-
нізм відновлення заощаджень громадян України здійснених в установах Ощадбанку СРСР.

Ключові слова: заощадження, банк, вкладник, Ощадний банк.

Статья посвящена исследованию правового статуса участников в сфере сбережений. В статье сфор-
мулированы и исследованы права и обязанности основных участников отношений в сфере сбережений, а 
также предложена их классификация.

Ключевые слова: сбережения, банк, вкладник.

The article is devoted to the research of legal status of participants in the field of savings. The article formu-
lates and researches the rights and duties of the main participants of relations in the field of savings, and also 
suggests its classification.

Key words: savings, bank, depositor, the treaty of banking contribution.

РОЗДІЛ 6 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Історія проблеми відновлення знецінених 
заощаджень громадян України розміщених у 
установах Ощадбанку СРСР має дві точки від-
ліку.

Перша – це підписання 13 березня 1992 р. 
міждержавної Угоди про принципи і механізм 
обслуговування внутрішнього боргу колиш-
нього СРСР. У відповідності до умов якої, 
Україна взяла на себе зобов’язання щодо пога-
шення державного боргу населенню в сумі 
84.3 млрд. рублів, тобто в обсязі відповідного 
залишку на балансі Ощадбанку СРСР за ста-
ном на 1 січня 1991 р [1, с. 34].

Друга – прийняття 21 листопада 1996 р. 
Закону «Про державні гарантії відновлення 
заощаджень громадян України», у відповід-
ності до ст. 4 якого держава Україна бере на 
себе зобов’язання гарантувати населенню 
втрачені через знецінення грошові заоща-
дження, які розміщені до 2 січня 1992 року в 
установах Ощадного банку СРСР [2, с. 23].

Питання повернення знецінених вкладів 
населення, які отримав український Ощад-
банк у спадок від Ощадбанку СРСР, можна 

вважати однією із широкомасштабних тем, 
яка має дуже серйозне правовове, фінансове, 
соціальне та політичне значення. 

У зв’язку з цим метою цієї статті є 
з’ясування питань пов’язаних із досліджен-
ням особливостей правового регулювання 
відновлення заощаджень громадян України 
здійснених в установах Ощадбанку СРСР. 
Оскільки від відповіді на ці питання залежить 
подальший розвиток правового регулювання 
відносин у цій сфері.

Одним із основних видів діяльності уста-
нов Ощадного банку СРСР республіканських 
ощадних кас було залучення тимчасово віль-
них коштів населення у вклади, обслугову-
вання обігу державних цінних паперів та 
проведення розрахунково-касового обслуго-
вування населення. Кошти, залучені у вклади, 
акумулювалися на кореспондентських рахун-
ках Ощадбанку (ощадкас) протягом року. 
Щорічно після закінчення календарного 
року, відповідно до встановленого порядку, 
загальну суму залишку коштів на кореспон-
дентському рахунку Ощадбанку (ощадкас) 



57

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

України заключними оборотами списували 
на кореспондентський рахунок Правління 
Ощадбанку колишнього Союзу РСР, а останнє 
передавало їх Держбанку СРСР та Міністер-
ству фінансів СРСР для фінансування витрат 
Державного бюджету колишнього Союзу 
РСР. Загальна сума акумульованих і списа-
них відповідно до зазначеного порядку коштів 
з кореспондентського рахунку Ощадбанку 
(ощадкас) України на кореспондентський 
рахунок Правління Ощадбанку колишнього 
Союзу РСР станом на 1 січня 1991р. стано-
вила 84,3 млрд руб., що відповідало залишку 
вкладів населення на вищезазначену дату  
[3, с. 26]. Законом України від 16 вересня 
1992 р. «Про державний внутрішній борг 
України» передбачено зарахування до складу 
боргових зобов’язань Уряду України частини 
боргових зобов’язань Уряду колишнього 
Союзу РСР, взятої на себе Україною [4, с. 17]. 
З вищенаведеного випливає те, що Україна, як 
суверенна держава, взяла на себе зобов’язання 
щодо повернення громадянам їхніх заоща-
джень у сумі 84,3 млрд руб., проте згідно з 
висновком Рахункової палати, Міністерством 
фінансів України не була виконана умова 
Угоди про прийняття на баланс цієї суми боргу. 
Загальна сума боргових зобов’язань держави 
за знеціненими грошовими заощадженнями, 
поміщеними в установи Ощадного банку 
України та страхові внески громадян в уста-
новах колишнього Укрдержстраху в період до 
2 січня 1992 р. дорівнює 131,96 млрд грн і ста-
новить 75 відсотків (98,58 млрд. грн.) з борго-
вих зобов’язань колишнього СРСР, прийнятих 
на себе Україною та 25 відсотків (33,38 млрд 
грн.) з боргових зобов’язань безпосередньо 
України [5, с. 26].

Згідно з Рішенням Конституційного Суду 
України від 10 жовтня 2001 року № 13-рп/2001 
відновлені та проіндексовані згідно із Зако-
ном вклади є об’єктом права приватної влас-
ності громадян. Слід зазначити, що компенса-
ція громадянам України втрат від знецінення 
грошових заощаджень відповідно до Закону 
України «Про державні гарантії відновлення 
заощаджень громадян України» проводиться 
виключно в грошовій формі за рахунок Дер-
жавного бюджету України, для чого в Держав-
ному бюджеті України, починаючи з 1997 року, 
передбачаються відповідні кошти. Закон перед-
бачав поетапне, залежно від віку вкладника, 
суми вкладу, інших обставин повернення зне-
цінених грошових заощаджень [6, с. 54].

Порядок перерахування коштів з Держав-
ного бюджету України установам Ощадного 
банку України визначає Кабінет Міністрів 
України. Він також встановлює перелік груп 
вкладників і черговість виплат проіндексо-
ваних грошових заощаджень, а також обсяг 
виплат, які здійснюють у разі смерті вклад-
ника.

За даними Міністерства фінансів Укра-
їни на 1 січня 2011 року сума заборгова-
ності держави за заощадженнями громадян 
становила 121,31 млрд. грн. (у тому числі: 
грошові заощадження та державні цінні 
папери – 113,58 млрд. грн., страхові вне-
ски – 7,73 млрд. грн.) [7, с. 89]. Через повну 
відсутність виплат у 2011 році – на початок 
2012 року сума заборгованості не змінилася. 

У 2012 році виплати вкладникам прово-
дилися відповідно до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2012 рік» та 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
виплату в 2012 році громадянам України 
компенсації втрат від знецінення грошових 
заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в 
установи Ощадного банку СРСР, що діяли на 
території України, та в облігації Державної 
цільової безпроцентної позики 1990 року, 
державні казначейські зобов’язання СРСР 
і сертифікати Ощадного банку СРСР, при-
дбані на території Української РСР»,  
у загальному розмірі 6152430 тис. гривень, 
у тому числі:

1) 5600430 тис. гривень – вкладникам, 
відомості про яких станом на 1 січня 2012 р. 
внесені до інформаційно-аналітичної системи 
«Реєстр вкладників заощаджень громадян» 
(далі – Реєстр) та які не отримали протягом 
2008 року компенсацію втрат від знецінення 
грошових заощаджень, передбачену постано-
вою Кабінету Міністрів України від 9 січня 
2008 р. № 1, у межах залишку проіндексова-
ного вкладу, але не більше ніж 1000 гривень 
на одного вкладника;

2) 552000 тис. гривень – спадкоємцям 
вкладників, які померли у 2005–2011 роках 
і не отримали компенсацію втрат від знеці-
нення грошових заощаджень протягом 2005–
2009 років, а також померлих у 2012 році, 
або іншим особам, визначеним статтею 8», у 
межах залишку проіндексованого вкладу, але 
не більше ніж 500 гривень.

Найбільший обсяг виплат було закладено 
в Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік» (6,1 млрд. грн.), а вже в 
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2009-2010 роках обсяги відшкодування зни-
зилися до рівня кінця 90-х років минулого 
століття (по 0,25 млрд. грн. в кожному році).

Цікавим є досвід Російської Федера-
ції, яка законом «Про відновлення і захист 
заощаджень громадян Російської Феде-
рації» № 73–ФЗ від 10 травня 1995 року 
гроші, вкладені в Ощадбанк до 20 червня 
1991 року, офіційно визнані державним вну-
трішнім боргом. Загалом у Росії прийнято 
п’ять законів, які повною мірою відновили 
майнові права власників заощаджень, зро-
блених у радянський час. У 1997 році було 
введене поняття номіналу цільового бор-
гового зобов’язання Росії (один борговий 
рубль дорівнює карбованцеві СРСР). У тому 
ж році БЗР почав офіційно котуватися: Держ-
комстат РФ, виходячи з цін поточного тижня, 
визначає величину БЗР, а уряд її контролює 
і затверджує. На сьогодні курс БЗР складає 
приблизно 27 рублів, тобто один радянський 
карбованець у Росії майже дорівнює дола-
рові США. В цілому ж внутрішній борг Росії 
перед вкладниками Ощадбанку СРСР скла-
дає понад 8 трильйонів рублів – це близько 
270 мільярдів доларів. 

У Литві компенсації проходили у декілька 
етапів. На першому відшкодували втрачені 
вклади особам похилого віку, а також тим, хто 
зазнав переслідування у радянські часи. На 
наступному – розрахувались з усіма іншими. 
Перерахунок здійснювався таким чином – за 
1 радянський рубль компенсували 1 литовську 
літу (близько 2 грн.). Максимальний обсяг 
заощаджень, який можна було повернути, ста-
новив 6000 радянських рублів.

У Казахстані обрали зовсім інший меха-
нізм – емісію боргових паперів із терміном 
обігу від 1 до 3 років. Перерахунок здій-
снювався за курсом близько 5 грн. за кожні 
150 радянських рублів на рахунку.

В інших країнах також ідуть процеси роз-
рахунку з колишніми вкладниками Ощадбанку 
СРСР, але далеко не так активно, як в Україні. 
Наприклад, у Білорусі інтерес громадян до 
відшкодувань не був дуже високим внаслідок 
низького курсу перерахунку, який двічі зміню-
вався. Спочатку він становив 5 грн. за кожні 
20 радянських рублів на рахунку, але напри-
кінці минулого сторіччя його було змінено на 
5 грн. за кожні 450 рублів.

Підсумовуючи вище наведене, можна зро-
бити ряд висновків, умовно розділивши їх на 
дві категорії: правові та фінансові.

Правові:
Аналіз темпів якими здійснюється від-

новлення заощаджень здійснених у устано-
вах Ощадбанку СРСР свідчить про недієвість 
існуючого законодавчого механізму його 
реалізації. Діюча система обліку знецінених 
заощаджень громадян України не забезпечує 
відображення їх реального обсягу, а отже, ста-
вить під сумнів саму можливість виконання 
державних гарантій щодо їх повернення.

Враховуючи розміри, гарантійних виплат 
громадянам відповідно до Закону України 
«Про державні гарантії відновлення заоща-
джень громадян України», необхідно зосеред-
ити увагу на пошуку альтернативних джерел 
для їх здійснення.

Одним із можливих варіантів є створення 
спеціального державного фонду компенса-
ції заощаджень громадян, до якого входили 
б кошти як Державного бюджету, так і поза-
бюджетні кошти. Крім пошуку достатніх вну-
трішніх ресурсів для вирішення проблеми, 
необхідно продовжити переговори із Росій-
ською Федерацією з метою врегулювання 
питання повернення знецінених заощаджень.

Фінансові:
Запроваджена Кабінетом Міністрів та 

Міністерством фінансів України система 
бюджетного фінансування та порядок виплати 
Ощадним банком видатків на погашення 
заборгованості за знеціненими грошовими 
заощадженнями громадян є недосконалими.

Рішення уряду про встановлення порядку 
виплати цих коштів приймалися зі значним 
запізненням, через 3-5 місяці після прийняття 
щорічних законів про державний бюджет, що 
призводило до затримки їх перерахування до 
Ощадного банку.

Критерії визначення категорій вкладників, 
яким надаються компенсації. рік у рік змі-
нювалися. При цьому для одних вкладників 
компенсації здійснювалися лише щодо одного 
вкладного рахунку, а для інших – щодо кож-
ного: встановлювалася черговість виплат ком-
пенсацій для різних категорій вкладників та 
різні розміри компенсацій.

Виділені з державного бюджету кошти, 
як правило, не перераховувалися безпосеред-
ньо на рахунки вкладників, а виплачувалися 
лише після їх звернення до установ Ощадного 
банку. Розподіл грошей по обласних управлін-
нях, відділеннях і філіях провадився Ощадним 
банком за різними методиками, а в окремих 
випадках рішення приймалися суб’єктивно.
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Все це створило нерівні умови для грома-
дян щодо можливості отримати компенсацію 
за знецінені вклади та порушувало їхні кон-
ституційні права. 

На нашу, думку вбачаються наступні шляхи 
відшкодування втрачених заощаджень: 

- продовження діючої практики – щорічне 
передбачення (або не передбачення) в зако-
нах України про державний бюджет статті 
видатків «Заходи щодо поступової компенса-
ції громадянам втрат від знецінення грошових 
заощаджень» (код 3501160) із різними обся-
гами виплат в залежності від політичної волі 
парламенту;

- одноразове закріплення окремим законом 
мінімального рівня обов’язкових щорічних 
виплат з бюджету;

- емісія державних облігацій з передачею їх 
власникам заощаджень.

Слід погодитися з думкою В. Калитчука 
про те, що найбільш оптимальним є третій 
напрям, а саме випуск державою боргових цін-
них паперів та передача їх власникам заоща-
джень з можливістю подальшого їх продажу 
на фінансовому ринку (як було здійснено в 
Сербії свого часу). З метою мінімізації наван-
таження на державний бюджет – виплати за 
такими цінними паперами краще розтягнути 
на довгий термін (10-50 років): зі щокварталь-
ними платежами. Це дозволить чітко зафік-
сувати строки і умови погашення державою 
заборгованості перед своїми громадянами та 
унеможливить відкладення на невизначений 
термін чи ж взагалі уникнення виконання 
Закону України «Про державні гарантії від-
новлення заощаджень громадян України».

Однією з умов проведення такої операції 
має бути створення умов для купівлі-продажу 
цих цінних паперів на фінансовому ринку. 
Вільний продаж на ринку забезпечить:

1) можливість для громадян отримати 
«живі гроші», не чекаючи настання термінів 
платежів від держави, 

2) створить інвестиційні можливості для 
фінансових установ в частині довгостроко-
вого розміщення їхніх активів.

Держава ж зі свого боку, окрім вирішення 
питання про неврегульовану заборгованість 
перед своїми громадянами, створить додатко-
вий поштовх для розвитку ринку внутрішніх 
державних цінних паперів, а також внутріш-
нього фінансового ринку в цілому. Це пов’язано 
з тим, що ринкові дохідності довгострокових 
державних цінних паперів служитимуть орієн-

тиром для відсоткових ставок за довгостроко-
вими запозиченнями інших суб’єктів ринку, а 
також орієнтиром для держави при розміщенні 
нею довгострокових цінних паперів. Сфор-
мується крива дохідності державних цінних 
паперів, яка охоплюватиме дані усього спектру 
строковості державних облігацій.

На шляху реалізації цього механізму 
можуть виникнути наступні проблеми:

1. Через величезний обсяг заборгованості – 
фінансовий ринок не зможе поглинути всю 
масу випущених для її врегулювання держав-
них цінних паперів. Способом вирішення цієї 
проблеми може бути поступова емісія цінних 
паперів у межах обсягів, які може купити 
фінансовий ринок.

2. Продаж громадянами цінних папе-
рів, які вони отримають в якості компенсації 
своїх заощаджень, на початкових етапах може 
зіштовхнутися із недостатнім рівнем попиту 
на них з боку фінансових установ. Це при-
зведе до зростання дохідностей за такими цін-
ними паперами (зниження їх цін нижче рівня 
номінальної вартості). Внаслідок цього скла-
датиметься враження про отримання громадя-
нами в кінцевому результаті тільки часткової 
компенсації своїх коштів. Дохід при цьому 
отримають фінансові установи, які їх придба-
ють, хоча цей дохід матиме місце в дальшому 
майбутньому.

Однак при цьому слід розуміти те, що оби-
дві можливі альтернативи – або продаж цінних 
паперів на ринку, або утримання їх до пога-
шення – нестимуть свої ризики для їх влас-
ників. Маються на увазі інфляційні ризики 
та ризики неплатоспроможності держави 
в довгостроковому періоді. Тобто в кожен 
момент часу неможливо точно судити про те, 
чи для фізичної особи є більш вигідним про-
дати цінні папери, не зважаючи на можливий 
суттєвий дисконт, і таким чином безоплатно 
втратити частину своїх заощаджень, чи краще 
утримувати такі цінні папери до погашення, 
отримуючи регулярні платежі від держави, 
однак піддаватися ризику знецінення грошей 
внаслідок інфляції. 

Виходом з такого положення, на нашу 
думку, може бути здійснення державою емі-
сії цінних паперів з подальшою передачею їх 
власникам заощаджень не на всю суму забор-
гованості (121,31 млрд. грн.), а поступово 
невеликими обсягами – з метою вивчення 
реакції фінансового ринку і реакції самих 
власників заощаджень.
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3. Іншою проблемою є необхідність спро-
щення вільного продажу громадянами своїх 
цінних паперів на відкритому ринку (на біржі). 
Доступ до вільного ринку є потрібний з метою 
гарантування ринкового ціноутворення на такі 
цінні папери відповідно до законів попиту і 
пропозиції, що діють в умовах чистої конку-
ренції (або конкуренції, яка є наближеною до 
чистої). За таких умов ціна таких цінних папе-
рів буде справедливою. Небажаним є поши-
рення практики позабіржових двосторонніх 
угод чи практики виставлення фінансовими 
установами своїх цін купівлі в громадян цін-
них паперів в односторонньому порядку, що 
може призводити до штучного маніпулювання 
цінами, укладення непрозорих і сумнівних 
двосторонніх угод, втрати громадянами зна-
чної частки своїх коштів. 

На нашу думку оптимальним вирішен-
ням цієї проблеми є виставлення котирувань 
на такі державні цінні папери з боку фінан-
сових установ (можливо первинних диле-
рів) на біржі і поширення їх через установи 
АТ «Ощадбанк» (а також через Інтернет, ЗМІ 
тощо). В свою чергу АТ «Ощадбанк» мож-
ливо уповноважити на здійснення (посеред-
ницьких) операцій з продажу за дорученням 
цінних паперів на біржі за виставленими коти-
руваннями (заявками) або ж на виставлення 
зустрічних котирувань (заявок), що пропону-
ються самими громадянами.

4. Для внутрішнього ринку державних 
цінних паперів наслідком реалізації пропо-
нованого механізму може бути його перена-
сичення, що зменшить попит на державні 

цінні папери і штовхатиме дохідності вгору; 
відповідно, зростатиме вартість внутрішніх 
державних запозичень та витрати бюджету на 
обслуговування державного боргу.

Поступова емісія державних цінних папе-
рів невеликими обсягами для їх подальшої 
передачі власникам заощаджень дозволить 
уникнути неконтрольованого погіршення 
ситуації на внутрішньому ринку державних 
цінних паперів.

5. Визначення справедливого рівня відсо-
ткових ставок за цими державними цінними 
паперами при їх емісії потребує дослідження. 
На нашу думку, оптимальним варіантом є 
встановлення такої відсоткової ставки, яка б 
приблизно відповідала прогнозованому серед-
ньорічному рівні інфляції у періоді до остаточ-
ного погашення державою своїх зобов’язань. 
Проте, в свою чергу, точно спрогнозувати 
інфляцію на майбутні 10-50 років не можливо, 
можливо робити припущення.

6. Однак найбільш важливим питанням, 
що може викликати занепокоєння, є суттєве 
зростання державного боргу з відповідним 
зростанням витрат на його погашення і обслу-
говування в результаті реалізації механізму, 
що пропонується. Треба наголосити на тому, 
що згідно з чинним законодавством України 
заборгованість держави за заощадженнями 
громадян в Ощадбанку колишнього СРСР 
не відноситься до державного боргу України 
(визначення державного боргу міститься в 
Бюджетному кодексі України), хоча має ста-
тус «зобов’язання держави відновити реальну 
вартість заощаджень і компенсувати її».
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

У статті досліджено поняття інформаційного суспільства, його головні ознаки та критерії розвиненості, 
основні переваги, недоліки, а також значення інформаційних послуг в сьогоденні. Визначено нормативно-
правове забезпечення, що слугує основою становлення та регулює суспільні відносини у сфері побудови 
інформаційного суспільства та сформульовано тенденції його розвитку.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформація, інформаційно-комунікаційні технології, норма-
тивно-правова база функціонування інформаційного суспільства.

В статье исследовано понятие информационного общества, его главные признаки и критерии раз-
витости, основные преимущества, недостатки, а также значение информационных услуг в настоящем. 
Определено нормативно-правовое обеспечение, которое служит основой становления и регулирует 
общественные отношения в сфере построения информационного общества и сформулировано тен-
денции его развития.

Ключевые слова: информационное общество, информация, информационно-коммуникационные тех-
нологии, нормативно-правовая база функционирования информационного общества.

In the article the concept of the information society, its main features and criteria of development, the main 
strengths, weaknesses, values and information services were reserched. Was defined regulatory and legal frame-
work that serves as the foundation of formation and regulates social relations in the field of building information 
society. Also were formulated trends of the information society.

Key words:  information society, information, information and communication technologies, regulatory 
framework functioning information society.

Постановка проблеми. Епоха інформа-
ційного суспільства бере свій початок з другої 
половини ХХ століття, коли людство увійшло 
у нову стадію розвитку. Існування інформа-
ційного суспільства неможливе без знань та 
інформації, яка завжди займала вагоме місце 
в житті людини, тому що еволюція людства, 
формування суспільства та виникнення дер-
жавних інституцій завжди були пов’язані з 
накопиченням, поширенням та обробкою від-
повідної інформації. Новий етап суспільства 
характеризується, перш за все, розвитком 
комп’ютерних і телекомунікаційних техноло-
гій, економіка, політика та культура у ньому 
залежать від створення, збереження і доступ-
ності інформації у національному і світовому 
масштабах. На сьогодні дуже важко уявити 
повноцінну людську спільноту без інформа-
ційних процесів, які по-різному впливають на 
кожну людину, адже інформація – це продукт, 
який необхідно споживати свідомо. Дуже важ-

ливими є питання захисту пересічного гро-
мадянина від інформаційних атак, захисту 
персональних даних, отримання об’єктивної 
інформації, перебування у безпечному інфор-
маційному просторі, який би не тільки забез-
печував розвиток особистості, але й сприяв 
загальному розвитку держави.

Аналіз актуальних досліджень. Пробле-
мам інформаційного суспільства присвячено 
праці таких вітчизняних вчених, як А. Гальчин-
ського, А. Колодюка, Р. Калюжного, В. Цим-
балюка, М. Згуровського, В. Гавловського, 
А. Чухно, В. Залізняка, М. Гуцалюка, К. Чере-
повського, Т. Шевцову, О. Шепету, А. Мару-
щака, Ф. Коваля та ін., а також представлені 
розробки відомих закордонних авторів, як 
Е. Тоффлера, Дж. Гелбрейта, Д. Белла, Р. Дарен-
дорфа, Ф. Феррароті, Дж. Нейсбіта, М. Кас-
тельса, Д. Рісмена, М. Маклюена та інших. 

Мета статті. Проаналізувати наявне нор-
мативно-правове забезпечення функціону-
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вання інформаційного суспільства та перспек-
тиви його розвитку.

Виклад основного матеріалу. Інформація 
в сучасному світі вже стала засобом і ціллю 
повноцінної життєдіяльності та набуває чіт-
ких рис реальної влади, яка існує в усіх сферах 
функціонування суспільства. Інформаційне 
суспільство, яке продовжує формуватись у 
світі й має розвинену інформаційно-комуні-
каційну інфраструктуру, характеризується 
прискореним розвитком високотехнологічних 
галузей економіки, підвищенням доступу гро-
мадян до інформації, освіти, культурних над-
бань, реалізацією нового, більш високого рівня 
прав і свобод громадян і, нарешті, високими 
темпами економічного зростання. Завдяки 
інформатизації технологічні зміни в економіці 
здійснюються швидшими темпами, поступово 
створюється інформаційне підґрунтя для про-
дукування нових знань, що перетворюються 
на технології, а потім активно розповсюджу-
ються у вигляді нових технологічних досяг-
нень [3, с. 42].

Інформаційне суспільство – нова епоха 
розвитку суспільства, що характеризується 
зростанням ролі інформації та знань в сус-
пільному житті, зростанням частки інформа-
ційних комунікацій, продуктів і послуг у ВВП, 
створенням всезагального інформаційного 
простору, що забезпечує ефективну інформа-
ційну взаємодію людей, їх доступ до світо-
вих інфор-маційних ресурсів і задоволення 
їх соціальних і особових потреб в отриманні 
певної інформації.

Існування інформаційного суспільства 
зумовлює використання інформаційних ресур-
сів великою кількістю людей, вдосконалює 
обмін інформацією між різними суб’єктами 
інформаційних правовідносин та сприяє при-
скоренню розвитку інформаційних відносин. 
Процес формування інформаційного сус-
пільства – це тривала діяльність відповідних 
суб’єктів, що охоплює проведення організа-
ційних заходів, подолання загроз, формування 
інформаційно-правового законодавства у пев-
ній сфері [5, с. 76].

Існує багато ознак інформаційного сус-
пільства, серед яких можна виділити три 
основних. Перша – вільний доступ будь-якої 
людини до будь-якої інформації, тобто ніхто 
не може заборонити певній людині отримати 
доступ до бажаної інформації, якщо це не 
передбачено Законом. Друга – високий рівень 
розвитку інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, тобто наука і техніка постійно вра-
жають новими винаходами, які роблять наше 
життя простішим та сучаснішим, перспек-
тивні інформаційні технології, засоби обчис-
лювальної техніки і телекомунікації доміну-
ють в різних сферах. Третя ознака – наявність 
розвиненої інформаційної інфраструктури 
суспільства, тобто комплексу програмно-тех-
нічних засобів, організаційних систем та нор-
мативних баз, який забезпечує організацію 
взаємодії інформаційних потоків, функціону-
вання та розвиток засобів інформаційної вза-
ємодії та інформаційного простору країни або 
організації [4, с. 129].

Становлення інформаційного суспільства 
зумовлене культурними, соціально-економіч-
ними, правовими, політичними відміннос-
тями та інформаційно-технічним потенціалом 
окремих країн, регіонів. Особливе значення 
у цьому процесі має державне та громадське 
управління. Головним чинником суспільних 
змін стає виробництво та використання інфор-
мації, теоретичне знання як вища цінність і 
основний товар стає чинником формування 
нової соціальної структури суспільства, а 
також нових моделей керування.

Стратегія побудови інформаційного сус-
пільства бере свій початок з 1996 року, коли 
було прийнято на 29 сесії Генеральної Кон-
ференції ЮНЕСКО документ «Інформаційне 
суспільство для всіх», у якому зазначено, що 
забезпечення кожній людині міжнародного 
співтовариства широкого та вільного доступу 
до інформаційних ресурсів є необхідним для 
рівноправної участі у житті нової суспіль-
ної формації, а також що інформація і зна-
ння мають важливе значення для подолання 
інформаційної нерівності та є глобальним 
суспільним надбанням як запорука глобальної 
демократії.

Серед основних європейських норма-
тивно-правових актів, що регулюють сус-
пільні відносини у сфері побудови інформа-
ційного суспільства слід виділити Окінавську 
хартію глобального інформаційного суспіль-
ства від 22 липня 2000 року, у преамбулі якої 
зазначається, що «…інформаційне суспіль-
ство дозволяє людям ширше використовувати 
свій потенціал та реалізовувати свої спряму-
вання. Але для цього необхідно, щоб ІТ забез-
печували стійке економічне зростання, збіль-
шення суспільного добробуту, стимулювання 
соціальної згоди та повної реалізації їх потен-
ціалу в сфері зміцнення демократії, транспа-



63

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

рентного та відповідального управління, прав 
людини, розвитку культурного багатоманіття 
та зміцнення міжнародного миру та стабіль-
ності» [6].

У даному документі також міститься 
інформація про необхідність подолання таких 
проблем:

1) міжнародного розриву в галузі інформа-
ції та знань (п. 5);

2) інформаційних зловживань, що загрожу-
ють цілісності мережі та комп’ютерна злочин-
ність (п. 4, п. 8);

3) різницю у технологічних можливостях 
окремих регіонів та країн (п. 7);

4) різниці у володінні інформаційними 
навичками окремих людей (п. 11).

Тобто для формування безпеки інформа-
ційного суспільства важливе значення має 
гарантування інформаційно-технічної без-
пеки інформаційного суспільства, зокрема 
мінімізації шкідливих наслідків від інформа-
ційних зловживань, що загрожують цілісності 
мережі, та комп’ютерної злочинності.

Для того, щоб максимізувати соціальні й 
економічні вигоди інформаційного суспіль-
ства, лідери країн вісімки погодили між собою 
такі ключові принципи:

- для впровадження інформаційних і 
комунікаційних технологій важливим є захист 
прав інтелектуальної власності у сфері інфор-
маційних технологій та інновацій, розвитку 
конкуренції та поширення нових технологій;

- такі послуги, як телекомунікації, тран-
спорт та пошта, є винятково важливими для 
економіки інформаційного суспільства – під-
вищення саме їхньої ефективності здатне мак-
симізувати вигоди інформаційних і комуніка-
ційних технологій; 

- розвивати ефективні та дієві механізми 
захисту приватності споживачів, а також 
захисту таємниці обробки персональних 
даних зі збереженням вільного інформацій-
ного потоку та ін.

Не менш важливим документом є Женев-
ська Декларація принципів «Побудова інфор-
маційного суспільства: глобальна задача в 
новому тисячолітті», яка була прийнята ООН 
12 грудня 2003 року. Вона проголошує спільне 
прагнення і рішучість побудувати орієнтоване 
на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямо-
ване на розвиток інформаційне суспільство, в 
якому кожний може створювати інформацію 
і знання, мати до них доступ, користуватися 
й обмінюватися ними, даючи змогу окремим 

особам, громадам і народам повною мірою 
реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму 
сталому розвиткові і підвищуючи якість свого 
життя на основі цілей і принципів Статуту 
ООН і поважаючи в повному обсязі та підтри-
муючи Загальну декларацію прав людини [1].

У документі визначено основні принципи 
інформаційного суспільства: необхідно пова-
жати мир і дотримуватися основних цінностей 
свободи, рівності, солідарності, терпимості, 
колективної відповідальності і збереження 
природи. Інформаційно-комунікаційні техно-
логії співставляються із могутнім інструмен-
том, який може підвищити продуктивність, 
генерувати економічне зростання, створювати 
нові робочі місця та розширювати можли-
вості працевлаштування, а також підвищувати 
якість життя для всіх. У Женевській Деклара-
ції зазначено, що інформаційне суспільство 
повинне бути відкритим для всіх, тобто кожна 
людина може скористатися можливостями 
ІКТ. Адже саме забезпечення кожного правом 
мати доступ і робити власні внески до інфор-
мації, ідей і знань є необхідним елементом від-
критого для всіх інформаційного суспільства. 

Можливість людей повною мірою реалізу-
вати свій потенціал, створювати інформацію і 
знання, користуватися та обмінюватися ними, 
виробляти товари та надавати послуги, сприя-
ючи особистому розвитку і підвищуючи якість 
життя, завдяки доступності інформації визна-
чає Закон України «Про Основні засади розви-
тку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» [2]. У ньому зазначено осно-
вні завдання, цілі, напрями розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні, національну 
політику та організаційно-правові основи роз-
витку інформаційного суспільства.

Так як інформаційне суспільство – це сус-
пільство, в якому велика частина населення 
зайнята отриманням, переробкою, передачею 
і зберіганням інформації, то можна виділити 
такі три критерії його розвиненості:

• наявність комп’ютерів;
• рівень розвитку комп’ютерних мереж;
• кількість населення, що зайняте в 

інформаційній сфері й використовує інфор-
маційні та комунікаційні технології у своїй 
повсякденній діяльності.

В сьогоденні важливою характеристи-
кою інформатизації суспільства є перехід від 
роботи комп’ютерів у автономному режимі 
до використання їх у інформаційних мере-
жах, завдяки яким існує реальна можливість 
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забезпечення швидкого і зручного доступу 
користувача до всієї інформації, накопиченої 
людством. Електронна пошта і телеконферен-
ції, пошук інформації у Всесвітній мережі і у 
файлових архівах, інтерактивне спілкування, 
прослуховування радіостанцій і перегляд 
телевізійних програм, купівля в Інтернет-
магазинах стали повсякденною практикою 
багатьох користувачів комп’ютерів в розви-
нених країнах. Дедалі більшого поширення 
набуває дистанційна освіта і пошук роботи 
через Інтернет. 

Але поряд з перевагами інформаційного 
суспільства існують і його недоліки:

- люди починають забувати цінність 
живого спілкування, не кожен може відрізнити 
достовірну інформацію від псевдо-інформації, 
зробити для себе правильні висновки з тих чи 
інших питань;

- існує загроза отримати так звану 
комп’ютерну залежність, постійно працю-
ючи у інформаційному просторі, яка може 
викликати емоційну й нервову напругу, про-
блеми у спілкуванні та порушення соціальної 
адаптації; 

- інформаційна нерівність, що полягає в 
різному ступені доступності інформації чле-
нам людської спільноти;

- розвиток і використання технологій 
навіювання, які можуть бути використані в 
засобах масової інформації.

Існуючі сьогодні інформаційні техноло-
гії не можна розглядати як щось належне 
виключно світу техніки, так як вони настільки 
глибоко проникли в життя людей, стали 
невід’ємною частиною їх повсякденного 
життя, що вичленувати їх із загального світо-
глядного та культурологічного контексту вже 
й неможливо уявити. Сучасне інформаційне 
суспільство докорінно змінило більшість 
соціальних, політичних, правових і виробни-
чих відносин, що склалися за багато століть. 
Це спричинило за собою великі зміни в свідо-
мості і світогляді людей.

Проаналізувавши вищезазначене, можливо 
сформулювати тенденції розвитку інформа-
ційного суспільства, які полягають у наступ-
ному:

- використання інфокомунікаційних 
засобів і послуг у діяльності всіх інфраструк-
турних галузей, серед яких культура й освіта, 
туризм та охорона здоров’я, транспорт і тор-
гівля, у своєму розвитку опиратимуться на 
досягнення інформаційної революції;

- об’єднання телекомунікаційних та 
інформаційних структур зумовить появу 
нових галузей економіки, продуктів та послуг, 
задовольнятиме нові потреби, а в кінцевому 
випадку – призведе до прискорення розвитку 
суспільства;

- формування нової політичної культури з 
більш повною реалізацією принципів свободи 
слова через електронні засоби масової інфор-
мації, електронне урядування (петиції Прези-
денту України), що розширює можливості для 
прояву політичної активності громадян, які 
мають доступ до державних нормативно-пра-
вових актів та висловлюють свою точку зору 
через засоби телекомунікацій;

- поступове утворення нової інформацій-
ної культури, яка полягає у вмінні знаходити 
інформацію, використовувати її, обробляти, 
зберігати та передавати. Така культура від-
криває нові форми особистих і професійних 
зв’язків за допомогою роботи в мережі Інтер-
нет, тобто без особистої присутності, але в 
режимі діалогу.

Висновки. Інформаційне суспільство – 
якісно новий етап розвитку людства, у якому 
людина за допомогою інформаційно-комуні-
каційних технологій може отримувати, пере-
давати, перетворювати інформацію, а роль 
держави полягає у забезпеченні надійної 
правової основи інформатизації суспільства. 
Інформатизація суспільства змінює побут і 
стиль життя, але її наслідки залежать власне 
від самої особистості, адже вибір кожного – 
розумно користуватися інформацією чи спо-
живати її у обсягах, яких вона існує. Нині, 
коли процеси повсюдного впровадження 
інформаційних і телекомунікаційних техно-
логій стали невід’ємною частиною нашого 
життя, коли знання набувають рушійної сили в 
економічному розвитку, коли майже всі країни 
світу перейшли на шлях ринкової економіки, 
інформація розглядається як основний чинник 
отримання економічних переваг. Інформаційне 
суспільство створює перспективи розвитку 
особистості, високий рівень соціального інте-
лекту, забезпечує постійний науковий пошук. 

Для того, щоб уникнути зловживання 
інформацією та захистити інформаційні 
права сучасний необхідна розробка науково 
обґрунтованої державної політики та страте-
гії в цій галузі, а також визначення системи 
національних цінностей, життєво важливих 
інтересів особистості, суспільства та держави, 
визначення зовнішніх і внутрішніх загроз цим 
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інтересам, пошуку ефективних заходів для 
забезпечення безпеки в усіх її сферах, захисту 

від інформаційних загроз та реалізації права 
на отримання достовірної інформації. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  
В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

У статті розглянуто актуальні питання щодо правових засад функціонування Збройних Сил Україні, 
їх роль і місце у розбудові демократичної держави, визначені повноваження державних органів відносно 
Збройних Сил України, види та напрямки вдосконалення правових засад в майбутньому.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы правовых основ функционирования Вооруженных Сил 
Украины, их роль и место в строительстве демократического государства, определены полномочия госу-
дарственных органов относительно Вооруженных Сил Украины, виды и направления усовершенствования 
правовых основ в будущем. 
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The article deals with topical of the legal basis of functioning of the Ukrainian Armed Forces, their role and 
place in the building of a democratic state, defined the powers of publicauthorities regarding the Armed Forces of 
Ukraine, the types and directions of improvement of legal of basis in the future

Key words: Armed Forces of Ukraine, legal framework, democratic development of the state of social benefits 
and guarantees, the antiterrorists operationin the East of the state.

Вступ. Україна, враховуючи необхідність 
забезпечення власної воєнної безпеки та обо-
рони, усвідомлюючи свою відповідальність у 
справі підтримання міжнародної стабільності, 
як суверенна і незалежна, демократична, соці-
альна, правова держава повинна мати Збройні 
Сили України із необхідним рівнем їх бойової 
готовності та боєздатності.

В умовах економічної та політичної кризи, 
проведення тривалий час на Сході країни 
антитерористичної операції (АТО) виникла 
першочергова потреба у створенні потуж-
них, боєздатних, добре озброєних та навчених 
Збройних Сил.

Актуальність теми. Трансформація сус-
пільного життя відповідно до цілей та прин-
ципів побудови демократичної, правової 
держави, соціально орієнтованої держави, 
руйнація утвореної, з відгуками пострадян-
ської правової системи і зародження іншого, 
відповідаю чого цивілізованим стандартам, 
правового забезпечення функціонування 
механізму державного апарату, безпосеред-
ньо торкається процесу військового будів-
ництва України, розбудови та реформування 
Збройних Сил України, з врахуванням того, 
що в умовах сьогодення на них покладені 
завдання оборони країни, захист суверені-

тету, відновлення територіальної цілісності і 
недоторканості.

Виклад основного матеріалу. За останні 
два роки українське суспільство побачило, що, 
майже тільки Збройні Сили України спромо-
глися зупинити розповсюдження сепаратизму 
по країні, і не дали можливості просунутися у 
глиб держави терористичної навали зі Сходу 
України.

Хоча зовсім недавно кожний українець 
спостерігав, як цілеспрямовано, методично 
та цинічно руйнувалися Збройні Сили Укра-
їни завдяки східному сусіду, його безпардонне 
втручання в процеси їх розбудови. 

Інший руйнівний фактор, який впливав на 
якість розбудови Збройних Сил нашої дер-
жави – це недостатня, вкрай низька реаліза-
ція норм, закріплених у нормативно-правових 
актах військової сфери взагалі, і нормативно-
правових актах, якими регламентована діяль-
ність Збройних Сил України зокрема.

Отже, правовою основою функціонування 
Збройних Сил України є Конституція України, 
Закон «Про військовий обов’язок і військову 
службу», Закон України «Про оборону Укра-
їни», статути Збройних Сил України, інші 
закони України, акти Президента України, 
Кабінету Міністрів України, міжнародні дого-
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вори України, що регулюють відносини в обо-
ронній сфері.

В Україні за роки незалежності в сфор-
мовано правову базу, яка визначає права та 
повноваження парламенту та державних 
інститутів у здійсненні контролю та регулю-
ванні діяльності Збройних Сил, інших вій-
ськових формувань.

Парламент не здійснює безпосереднього 
керівництва збройними формуваннями, але 
«має у своєму розпорядженні достатньо 
широкий та відносно самодостатній арсенал 
механізмів впливу», серед яких найбільш 
вагомий – розгляд та утвердження оборонного 
бюджету, а також ухвалення відповідних зако-
нів та програм, утворення структури, чисель-
ності та функцій Збройних Сил України, при-
йняття рішень щодо війни та миру тощо.

Для того, щоб система громадського контр-
олю над Збройними Силами України в нашій 
державі відповідала стандартам цивілізованих 
країн, необхідно залучити громадських екс-
пертів, компетентних в оборонних питаннях, 
пресу та академічні інститути до формування 
дієвої системи громадського контролю, розро-
бити та ухвалити низку нормативно-правових 
актів, необхідних для забезпечення ефектив-
ного громадського контролю у сфері оборони 
та безпеки.

Серед першочергових завдань можна 
назвати введення ключових громадянських 
посад у силових відомствах, чіткий розподіл 
повноважень між парламентом, Президентом, 
урядом, Міністром фінансів та Міністром 
оборони у сфері оборони та громадського 
контролю, розвиток функціональної системи 
оборонного фінансування, розширення прав 
парламенту та комітету ВР щодо питань наці-
ональної безпеки та оборони, посилення їх 
конкретної участі у підготовці оборонного 
бюджету, створення інституту Уповноваже-
ного зі справ військових у Верховній Раді.

Збройні Сили України провадять свою 
діяльність на засадах:

вірності конституційному обов’язку та вій-
ськовій присязі;

верховенства права, законності та гуман-
ності, поваги до людини, її конституційних 
прав і свобод;

гласності, відкритості для демократичного 
цивільного контролю;

поєднання єдиноначальності і колегіаль-
ного розроблення найбільш важливих рішень;

комплектування шляхом призову громадян 

на військову службу та прийняття на військову 
службу за контрактом;

постійної бойової та мобілізаційної готов-
ності;

збереження державної та військової таєм-
ниці;

виховання військовослужбовців на патрі-
отичних, бойових традиціях Українського 
народу, додержання військової дисципліни;

забезпечення державного соціально-еконо-
мічного та соціально-правового захисту гро-
мадян, які перебувають на службі у Збройних 
Силах України, а також членів їх сімей;

заборони створення і діяльності організа-
ційних структур політичних партій.

З’єднання, військові частини і підрозділи 
Збройних Сил України відповідно до закону, в 
межах, визначених указами Президента Укра-
їни, що затверджуються Верховною Радою 
України, можуть залучатися до здійснення 
заходів правового режиму воєнного і надзви-
чайного стану, посилення охорони держав-
ного кордону України і виключної (морської) 
економічної зони, континентального шельфу 
України та їх правового оформлення, ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій природного та тех-
ногенного характеру, надання військової допо-
моги іншим державам, а також брати участь 
у міжнародному військовому співробітництві 
та міжнародних миротворчих операціях на 
підставі міжнародних договорів України та в 
порядку і на умовах, визначених законодав-
ством України.

Органи військового управління забез-
печують неухильне додержання вимог Кон-
ституції України стосовно того, що Збройні 
Сили України не можуть бути використані 
для обмеження прав і свобод громадян або з 
метою повалення конституційного ладу, усу-
нення органів державної влади чи перешко-
джання їх діяльності.

Ніякі надзвичайні обставини, накази чи 
розпорядження командирів і начальників не 
можуть бути підставою для будь-яких неза-
конних дій по відношенню до цивільного 
населення, його майна та навколишнього 
середовища.

За віддання і виконання явно злочинного 
розпорядження чи наказу військовослужбовці 
несуть відповідальність згідно з законом.

Керівництво Збройними Силами України в 
межах, передбачених Конституцією України, 
здійснює Президент України як Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил України.
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В особливий період керівництво Зброй-
ними Силами України та іншими військовими 
формуваннями Президент України може здій-
снювати через Ставку Верховного Головноко-
мандувача, робочим органом якої є Генераль-
ний штаб Збройних Сил України.

Безпосереднє керівництво Збройними 
Силами України у мирний та воєнний час 
здійснює Головнокомандувач Збройних Сил 
України.

Головнокомандувачем Збройних Сил Укра-
їни є за посадою Міністр оборони України, 
якщо він військовослужбовець, а в разі, коли 
Міністром оборони України призначається 
цивільна особа, – начальник Генерального 
штабу Збройних Сил України.

Держава забезпечує соціальний і правовий 
захист військовослужбовців, членів їх сімей, 
працівників Збройних Сил України та осіб, 
звільнених у запас або у відставку, членів їх 
сімей, а також членів сімей військовослуж-
бовців, які загинули (померли), пропали без-
вісти, стали інвалідами під час проходження 
військової служби або постраждали в полоні 
у ході бойових дій (війни) чи під час участі в 
міжнародних миротворчих операціях.

Військовослужбовцям гарантується одер-
жання за рахунок держави житла, фінансового, 
речового, продовольчого, медичного (у тому 
числі санаторно-курортного) та інших видів 
забезпечення у розмірах, які визначаються 
Кабінетом Міністрів України і враховують 
характер та умови службової діяльності, сти-
мулюють заінтересованість громадян України 
у військовій службі. Залежно від характеру і 
умов службової діяльності військовослужбов-
цям Збройних Сил України можуть встанов-
люватися затверджені Кабінетом Міністрів 
України надбавки до видів забезпечення, 
передбачених цією статтею.

Члени сімей військовослужбовців та осіб, 
звільнених у запас або у відставку, а також 
військовослужбовців, які загинули (померли), 
пропали безвісти, стали інвалідами під час про-
ходження військової служби або постраждали 
в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час 
участі в міжнародних миротворчих операціях, 
якщо ці особи прослужили у Збройних Силах 
України не менш як 20 календарних років, 
мають право на медичне обслуговування у 
закладах Міністерства оборони України.

Зокрема, з початку проведення антитеро-
ристичної операції (АТО) на Сході країни в 

законодавстві України були визначені певні 
пільги за всіма напрямками для учасників 
АТО, а також встановлені соціальні гарантії 
для членів їх сімей.. Це отримало закріплення 
в Законі України «Про статус ветеранів війни, 
гарантіях їх соціального захисту» (зі змінами 
та доповненнями).

Військовослужбовці строкової служби 
користуються правом безплатного проїзду 
всіма видами міського пасажирського тран-
спорту (за винятком таксі) та автомобільним 
транспортом загального користування в сіль-
ській місцевості, а також залізничним, водним 
та автомобільним транспортом приміського 
сполучення.

Офіцери, прапорщики, мічмани, вій-
ськовослужбовці, які проходять службу за 
контрактом, військовослужбовці-жінки та 
члени їх сімей мають право на пільгове 
санаторно-курортне лікування та відпо-
чинок у санаторіях, будинках відпочинку, 
пансіонатах і на туристських базах Мініс-
терства оборони України та на медичне 
обслуговування.

Військовослужбовці строкової служби, 
курсанти військових навчальних закладів при 
наявності медичних показань забезпечуються 
безплатним санаторно-курортним лікуванням.

Особам, звільненим з військової служби, 
надається перевага у працевлаштуванні на 
державну службу та отримання освіти за дер-
жавний рахунок.

Соціальний захист працівників Збройних 
Сил України забезпечується на загальних 
підставах відповідно до законодавства про 
працю, якщо інше не передбачено трудовим 
договором.

Висновки. Таким чином, Збройні Сили 
України є основною воєнною організацією 
нашої держави.

Збройні Сили України є відокремленим 
«силовим відомством» з визначеною законо-
давством України структурою, завданнями та 
функціями, відповідно до якого вони є осно-
вою у системі військових формувань, які ство-
рені відповідно до законодавство України та 
посідають головне місце в забезпеченні націо-
нальної безпеки України.

Крім цього, на Збройні Сили України 
покладене головне завдання, яке вони з честю 
виконують – оборона держави, а єдиним шля-
хом забезпечення виконання цього завдання, – 
це безпосереднє ведення бойових дій.
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У статті досліджено питання сутності платежів за користування надрами для видобування корисних 
копалин в Україні та країнах ЄС, висвітлено основні проблемні моменти та запропоновано шляхи для їх 
законодавчого врегулювання у вітчизняному законодавстві.

Ключові слова: рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, роялті, 
бонуси, ренталс, оподаткування діяльності з видобування корисних копалин.

В статье исследованы вопросы сущности платежей за пользование недрами для добычи полезных ис-
копаемых в Украине и странах ЕС, раскрыты основные проблемные моменты и предложены пути для их 
законодательного урегулирования в отечественном законодательстве.

Ключевые слова: рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, роялти, 
бонусы, ренталс, налогообложение деятельности по добыче полезных ископаемых. 

The article gives analysis of royalties for mining in Ukraine and EU countries, covers the main problems and 
offers the ways of their legislative solving and regulation in the domestic legislation

Key words: rent for mining, royalties, bonuses, rentals, mining taxation.

Актуальність статті. Наразі досить гостро 
постає питання оподаткування видобування 
корисних копалин. Зважаючи на обдарованість 
України природними ресурсами, видобування 
корисних копалин має бути одним з пріоритет-
них напрямків на шляху до її розвитку. 

Постановка проблеми. На нинішньому 
етапі розвитку рентних платежів за корис-
тування надрами для видобування корисних 
копалин, існує ряд проблем та неузгодженос-
тей, які потребують законодавчого врегулю-
вання. 

Метою даної статті є висвітлення осно-
вних теоретичних положень рентної плати за 
користування надрами для видобування корис-
них копалин в Україні, аналіз регулювання 
даної сфери у країнах Європейського союзу, 
розгляд проблемних аспектів та надання про-
позицій щодо вдосконалення українського 
законодавства на основі проведеного дослі-
дження.

Виклад основного матеріалу. Під плате-
жами (рентною платою) за користування над-
рами слід розуміти обов’язкову публічно-пра-
вову плату, що є одним з джерел формування 
доходів бюджетів, що вноситься юридичними 
та фізичними особами, які визнаються корис-
тувачами надр, у формі відчуження грошових 
коштів, що належать їм на праві власності 
(або іншому речовому праві) в якості необ-
хідної умови отримання права на користу-

вання ділянкою надр та наступної реалізації 
вказаного права у встановленому порядку, 
внесення якої забезпечується спеціальними 
заходами державного примусу у вигляді при-
пинення наданого права користування над-
рами, а також заходами адміністративної від-
повідальності у вигляді штрафу [1, с. 9].

До основних функцій рентної плати за 
користування надрами для видобування корис-
них копалин належать: фіскальна, розподільча, 
регулююча, стимулююча та соціальна. Проте, 
слід зазначити, що фіскальній функції рентної 
плати в надрокористуванні практично при-
діляється забагато уваги – Україна, в цьому 
аспекті, характеризується надмірною фіскаль-
ною спрямованістю [2, c. 95]. Що стосується 
інших функцій, то, призначення, наприклад, 
розподільчої функції рентної плати полягає у 
справедливому розподілі ренти між громадя-
нами, суспільством, державою та надрокорис-
тувачами. В свою чергу, регулююча функція 
має вирівнювати рівні рентабельності підпри-
ємств, що видобувають мінеральну сировину в 
різних природних умовах, а стимулююча – під-
силювати зацікавленість добувних підприємств 
у більш раціональному використанні надр. 
Окремо слід зазначити про соціальну функцію 
рентної плати за користування надрами, яка 
забезпечує фінансування соціальних програм.

Проте, незважаючи на теоретичне існу-
вання даних функцій, на даний момент в 
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Україні вони не реалізуються з причини еко-
номічної необґрунтованості встановлених 
державою розміру та механізму вилучення 
ренти та несправедливого розподілу коштів, 
що накопичуються від платежів за користу-
вання надрами.

На думку В.В. Матюхи, платежі за корис-
тування надрами для видобування корисних 
копалин мають особливе значення з огляду на 
те, що саме на них покладено такі функції, як 
вирівнювання економічних умов господарю-
вання видобувних підприємств, заохочення 
до більш раціонального надрокористування 
та централізації частки доходу державою на 
основі права власності на природні ресурси 
[3, c. 57].

Аналіз історичного розвитку рентної теорії 
свідчить про те, що сутність оподаткування 
мінерально-сировинного комплексу полягає 
у повному або частковому вилученні гірничої 
ренти, яка являє собою прибуток, одержаний 
від використання капіталу при розробці родо-
вищ корисних копалин, та може бути абсолют-
ною або диференційною. 

Абсолютна гірнича рента є мінімальним 
прибутком, який визначається в якості різниці 
між об’ємами продажу продукції гірничодо-
бувних підприємств та витратами на видобу-
вання та первинну переробку корисних копа-
лин [4, c. 151]. За своєю економічною сутністю 
абсолютна рента є платою власнику природ-
ного об’єкта за користування цим об’єктом 
незалежно від його природних властивостей. 
Зважаючи на вищевикладене, абсолютна рента 
являє собою податок, що стягується з користу-
вача за надане право користування природним 
об’єктом [5, c. 8].

Диференційна гірнича рента є величиною 
прибутку, що перевищує значення абсолютної 
ренти. Іншими словами, диференційна гірнича 
рента являє собою додатковий, незароблений 
прибуток від експлуатації корисних копалин 
[4, c. 152]. Диференційна рента утворюється 
на відносно кращих, за природними якостями, 
об’єктах [5, с. 9].

Наразі існуючі ставки рентної плати за 
користування надрами для видобування корис-
них копалин в Україні мають характеристики, 
притаманні абсолютній ренті [6, с. 52].

В закордонній, а саме в європейській прак-
тиці платежі за користування надрами для 
видобування корисних копалин найчастіше 
виступають в якості роялті, які належать до 
категорії рентних платежів та кореспондують 

з абсолютною формою ренти. Тобто, в країнах 
Європейського союзу рента розглядається як 
дохід держави, що отримується від суб’єктів 
господарювання (надрокористувачів) за пере-
дані їм у користування природні ресурси. 
Зважаючи на останнє, роялті за надрокористу-
вання є формою економічного відшкодування 
витрат природних компонентів національного 
багатства, а розмір плати, в свою чергу, не 
залежить від результатів фінансово-господар-
ської діяльності надрокористувача [2, c. 88].

Академік А.І. Перчик наступним чином 
описує сутність трьох податків на оподатку-
вання ресурсів (корисних копалин): ренталс – 
щорічні платежі за право пошуку та розвідки 
нафтогазових ресурсів; роялті – щорічні 
платежі за право видобування вуглеводнів; 
бонуси – разові платежі за досягнення тих чи 
інших подій (підписання угоди, комерційне 
обслуговування корисних копалин, досяг-
нення певного рівня видобування). Три пере-
рахованих види платежів по суті належать до 
непрямих, регресивних податків, величина 
яких не залежить від отриманого прибутку 
(який взагалі відсутнім до моменту відкриття 
родовища). 

Бонуси являють собою разові платежі за 
користування надрами при настанні певних 
подій, оговорених в ліцензії. Даний вид плате-
жів зазвичай розглядається як додаткове дже-
рело бюджету. Бонуси застосовуються далеко 
не у всіх європейських країнах – так, від них 
відмовилися Великобританія та Норвегія. 
Проте, бонуси є досить привабливими для 
держави, оскільки дають можливість отри-
мати прибуток на ранній стадії, легко адмі-
ніструються. Максимальний розмір бонусів 
залежить від загальних параметрів податкової 
системи держави, політичної ситуації в кра-
їні, схильності до ризику компаній-інвесторів. 
Так, при високих політичних або геологіч-
них ризиках необхідність сплати підписного 
бонусу може негативно вплинути на інвесто-
рів, що не схильні до ризику; бонус комерцій-
ного виявлення збільшує економічну межу 
рентабельного видобування, а також впливає 
на інвестиційний проект. У закордонній прак-
тиці ризики високих бонусів зазвичай компен-
суються більш низькими ставками роялті та 
податків. 

Податкова база роялті зазвичай розра-
ховується як ціна за вирахуванням експорт-
ного мита та транспортних витрат. Роялті є 
традиційною та досить поширеною формою 
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виплат через легке адміністрування та забез-
печення стабільних та більш рівномірно роз-
поділених у часі податкових надходжень до 
бюджету, які також легше спрогнозувати, 
адже держава починає отримувати прибу-
ток з моменту початку видобування. Роялті 
є відображенням регресивної форми оподат-
кування, а фіксована ставка роялті є досить 
негнучким фіскальним інструментом, який 
може призвести до того, що при низьких 
цінах на мінеральну сировину родовища, оці-
нювані як рентабельні до податків, виявля-
ються неефективними [7, c. 72].

Беручи до уваги практику всього світу, 
можна сміливо зробити висновок, що роялті – 
як один з податків на видобування корисних 
копалин, є найбільш дискусійним. Це пода-
ток, що є унікальним для природних ресурсів 
та різниться за своїми формами та видами, 
що інколи можуть базуватися на мірах рента-
бельності, але, здебільшого засновуються на 
кількості видобутої міняльної сировини або 
її якості та вартості. Багато країн вже про-
вели реформи або наразі реформують шляхи 
застосування роялті до видобувного сектора, 
і як один з напрямків досягнення даної мети, 
концепції роялті постійно досліджуються та 
покращуються. Дані дослідження можуть 
бути афективними, коли політики намага-
ються захистити та утримати принципи, що 
дозволяють зберегти суверенність держави в 
аспекті національного мінерального фонду, 
або коли компанії мають за мету підтримання 
рівня розумного прибутку від їх акціонерів/
володільців [8, c. 51].

Незважаючи на домінування в податко-
вих системах податків, роялті може розгляда-
тися як один з основних видів систематичних 
обов’язкових платежів, що забезпечує більш 
ранні за часом та більш стабільні фінансові 
надходження державі, ніж платежі з прибутку. 
Роялті фактично гарантує державі певний 
мінімум прибутку від експлуатації родовища, 
що не завжди забезпечує система оподатку-
вання При цьому, надходження прибутків до 
бюджету при використанні системи роялті 
більш рівномірно розподілені у часі.

Бонуси та роялті (або в загальному випадку 
податки з обігу) являють собою два принци-
пово різних підходи до розділу економічної 
ренти. Власник ресурсів обирає між отриман-
ням певної кількості грошей в даний момент 
або очікує надходжень з початком видобутку з 
невизначеною вартістю реалізації [9, c. 69-71].

Концептуально схожим на роялті є такий 
вид платежу, як рентний податок, який засто-
совується у деяких країнах. Ренталс являють 
собою орендні платежі за пошук, оцінку та 
розвідування родовищ корисних копалин, які 
не залежать від наявності видобування або 
прибутковості виробництва. Розмір орендної 
плати, як правило, є невеликим та може бути 
встановлений як на всю територію, так і на 
одиницю її площі. Держава може встановлю-
вати прогресивні ставки орендної плати, що 
збільшуються з плином часу, розміром тери-
торії, або ж змішаного типу. Орендна плата 
може бути встановлена у договорі на обмеже-
ний період часу (наприклад, до початку видо-
бування) або на весь строк ліцензії.

Задача рентного податку полягає в тому, 
щоб не дати компаніям-інвесторам, що отри-
мали ліцензію на ділянку, просто утримувати 
територію без проведення необхідних дослі-
джень та розробки родовища. Ренталс є легким 
в адмініструванні, доходи надходять на кожній 
фазі розробки проекту. При наявності спеці-
ального державного агентства ренталс частіше 
за все направляються до його бюджету для 
покриття адміністративних витрат [7, c. 52].

Отже, ренталс (орендна плата) – це регу-
лярні платежі за користування надрами, що 
справляються за надання користувачам надр 
прав на пошук, оцінку та розвідку родовищ. 
Цей вид платежів виробника не залежить від 
наявності видобутку або прибутковості вироб-
ництва, тобто дає державі можливість отри-
мувати систематичний (на відміну від бону-
сів) дохід з моменту укладення згоди. Розмір 
орендної плати, як правило є невеликим та 
може бути встановлений як за всю територію, 
так і за одиницю її площі. З метою стимулю-
вання виробника до скорішого освоєння орен-
дованої території держава може встановлю-
вати збільшувані за часом прогресивні ставки 
орендної плати відповідно до розміру цієї 
території або змішуваного типу. Для стимулю-
вання скорішого початку видобутку ресурсу 
орендна плата може бути встановлена в угоді 
на обмежений період (наприклад, до початку 
видобування) [9, c. 71].

На практиці яскравим прикладом того, як 
зробити оподаткування видобування корисних 
копалин (в даному випадку, роялті) гнучким 
та не зашкодити національній гірничодобув-
ній діяльності, є приклад Німеччини. Взагалі, 
роялті на видобування мають давню історію в 
Європі. Так, гірничодобувні привілеї правите-
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лів були вперше зареєстровані в Європі у ХІІ 
столітті. При цьому, часто кожен мав право на 
видобування корисних копалин за умови, що 
частина них віддавалася у власність суверену. 
Федеральний закон гірничодобувної промис-
ловості в Німеччині вперше був прийнятий 
у 1980 році. Відповідно до положень цього 
Закону, здебільшого ресурси могли вико-
ристовуватися лише з дозволу відповідного 
уповноваженого органу. При цьому, Закон не 
містив вимоги щодо обов’язкового володіння 
відповідною земельною ділянкою як умови 
видобування на ній корисних копалин. Плата 
за геологорозвідувальні роботи обчислюва-
лася відповідно до квадратури, з урахуван-
ням понесених витрат. Дохід від видобування 
корисних копалин був досить низьким. Наразі 
ставка роялті становить 10% від ринкової вар-
тості відповідної корисної копалини. Багато 
земель Німеччині, однак можуть встанов-
лювати інший тариф, зменшити ставки або 
повністю звільнити певні ресурси корисних 
копалин від податкового тягаря задля того, 
щоб уникнути навантаження на гірничодо-
бувні підприємства. 

При порівнянні ставок роялті на різні 
ресурси, робимо висновок про суттєву різ-
ницю між ними. Так, наприклад, буре вугілля 
звільняється від роялті, в той час, як ставка 
роялті на нафту є досить високою [10, c. 4-5].

Повертаючись до розгляду платежів за 
користування надрами для видобування 
корисних копалин в Україні, необхідно звер-
нути увагу на ряд проблемних аспектів. Наразі 
ми спостерігаємо досить недосконале законо-
давче врегулювання оподаткування рентною 
платою за користування надрами для видо-
бування корисних копалин, що не є спря-
мованим на справедливе та ефективне стяг-
нення податку. Зважаючи на вищезазначені 
проблеми, на законодавчому рівні необхідно 
застосувати ряд заходів, серед яких слід виді-
лити: врахування індивідуальних та економіч-
них умов видобування корисних копалин, вра-
хування стадій розробки родовищ корисних 
копалин при обчисленні розміру податкового 
тягаря, а також удосконалення законодавчого 
врегулювання питання оподаткування корис-
них копалин, що піддаються агломерації та 
врахування чистого збитку, якого зазнали гір-
ничі підприємства при видобуванні корисних 
копалин [11, c. 11].

По-перше, це неналежний стан платності 
надрокористування за основними видами 

корисних копалин. Існує необхідність додат-
кового коригування системи платежів з метою 
посилення їх впливу на фінансовий механізм 
та податкову систему України. 

По-друге, плата за користування надрами 
є певним відображенням політики держави 
щодо використання ресурсного потенці-
алу. Проте, вона не може бути фіскальним 
інструментом вилучення надприбутків у гір-
ничодобувній сфері. На фоні циклічності 
ціноутворення абсолютний рівень платежів 
виявляється дуже чутливим для економіки 
підприємств і має відповідно контролюватись.

По-третє, необхідно мати на увазі, що в разі 
надання державою преференцій надрокорис-
тувачам під час кризових чи кон’юнктурних 
спадів, держава повинна також брати участь 
у їх надприбутках у періоди сприятливої 
ринкової ситуації. Тож законодавчо доцільно 
ввести прогресивне оподаткування прибутку 
понад певний рівень рентабельності гірничо-
добувних підприємств (аналогічно до підходу, 
запропонованого в Податковому кодексі Рес-
публіки Казахстан). При цьому Україна має 
більш рішуче діяти на шляху впровадження 
стандартів економічної прозорості в діяль-
ності гірничодобувних підприємств.

Крім того, як свідчить практика, плата за 
користування надрами в Україні характеризу-
ється надмірною фіскальною спрямованістю. В 
той же час, в Україні спостерігається прогресу-
юча деградація геологорозвідувальної справи. 
З огляду на це, доцільно невідкладно поставити 
питання про забезпечення за рахунок ресурс-
них платежів цільової підтримки програми роз-
витку мінерально-сировинної бази. 

По-п’яте, регулювання платежів за корис-
тування надрами має належати до прерога-
тив Мінекономрозвитку України, оскільки ці 
платежі безпосередньо впливають на фінан-
совий стан підприємств. Від останнього, у 
свою чергу, залежить збалансованість фінан-
сової системи загалом. Особливо це прояв-
ляється в період кризових і кон’юнктурних 
спадів у гірничому виробництві. Саме тому 
функція відстеження платежів набуває зна-
чної ваги [12, c. 18-19].

Висновки. На даний момент, Україна ще 
не має ефективного механізму вилучення 
рентних платежів, в свою чергу, європей-
ська практика свідчить про протилежне. З 
метою вдосконалення чинного законодавства 
України варто звернутися до практики таких 
прогресивних у гірничодобувній діяльності 
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європейських країн, як Великобританія та 
Німеччина. В Україні ще не врегульовано ряд 
важливих моментів і з приводу перерозподілу 
рентних доходів. Все це призводить до зане-
паду гірничодобувної промисловості, ство-
ренні несприятливих умов для конкуренції та 
здійснення діяльності з видобування корисних 
копалин. Зважаючи на вищевикладене, необ-
хідно вжити ряд заходів, зокрема: посилити 

вплив рентної плати на фінансовий механізм 
держави; запровадити стандарти економічної 
прозорості гірничодобувних підприємств; 
спрямувати кошти на розвиток мінерально-
сировинної бази; приділити достатню увагу 
питанням обчислення рентної плати за корис-
тування надрами для видобування корисних 
копалин в аспекті врахування особливостей 
родовищ корисних копалин тощо. 
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ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

У статті досліджено нормативно-правове забезпечення молодіжної політики в Україні. Висвітлено со-
ціально-економічні проблеми, які існують у реалізації молодіжної політики та запропоновано шляхи їх по-
долання.

Ключові слова: молодь, молодіжна політика, нормативно-правова база забезпечення молодіжної по-
літики.

В статье исследованы нормативно-правовое обеспечение молодежной политики в Украине. Освещены 
социально-экономические проблемы, которые существуют в реализации молодежной политики и предло-
жены пути их преодоления.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, нормативно-правовая база обеспечения моло-
дежной политики.

In the article has regulatory support youth policy in Ukraine. Deals with socio-economic problems that exist in 
the youth policy and the ways to overcome them.

Key words: youth, youth policy, legal and regulatory framework to ensure youth policy.

Глибокі трансформаційні процеси в Укра-
їні, спрямовані на формування розвинутого 
громадянського суспільства та інтеграцію 
країни у співдружність демократичних націй 
Європи, передбачають реалізацію системних 
реформ в усіх сферах життя, зокрема і в моло-
діжній політиці держави. Головним мотивом 
проведення реформ є створення необхідних 
передумов для формування високоосвіченого 
і професійного молодого покоління, здатного 
до самоорганізації та активної соціальної 
творчості. Сприйняття молоді як основного 
стратегічного ресурсу держави має бути напо-
внене реальним змістом.

Державна молодіжна політика України та 
окремі її аспекти вже неодноразово ставали 
об’єктом дослідження сучасних українських 
науковців. Цьому питанню приділили увагу в 
своїх роботах В.П. Трощинський, М.В. Крав-
ченко, О.М. Петроє, В.А. Скуратівський, 
Н.П. Ярош, Е.М. Лібанова та ін. проте, незва-
жаючи, на достатньо успішні узагальнення, 
здійснені ними, багато проблемних питань 
залишилося поза увагою вітчизняних дослід-
ників і потребує подальшої наукової роз-
робки.

Державна молодіжна політика в Україні є 
пріоритетним і специфічним напрямом діяль-
ності держави і здійснюється в інтересах 
молодої людини, суспільства, держави з ура-
хуванням можливостей України, її економіч-
ного, соціального, історичного, культурного 

розвитку і світового досвіду державної під-
тримки молоді.

Законодавче забезпечення державної моло-
діжної політики в Україні було спрямовано 
на створення правових, соціально-економіч-
них, політичних, духовних і організаційних 
умов для самореалізації особистості молодої 
людини, що було закріплено в Указі Прези-
дента України від 27.09.2013 р. «Про Стра-
тегію державної молодіжної політики на 
період до 2020 року» в якому визначено базові 
принципи державної молодіжної політики 
до 2020 р. (пріоритетність реалізації моло-
діжних програм та ініціатив, спрямованих на 
розв’язання актуальних проблем молоді; залу-
чення громадських об’єднань, що представ-
ляють інтереси молоді, до процесу прийняття 
центральними і місцевими органами виконав-
чої влади; інформаційна відкритість) [1].

Пріоритетами реалізації державної моло-
діжної політики до 2020 р. є:

– доступна безперервна освіта, побудо-
вана на основі державного замовлення відпо-
відно до потреб ринку праці; 

– здоровий спосіб життя молоді, забез-
печений відповідною мотивацією; зайнятість 
молоді на ринку праці, яка б забезпечува-
лася стимулюванням роботодавців у наданні 
першого робочого місця; запровадженням у 
навчальних закладах факультативних занять з 
організації власної справи та набуттям підпри-
ємницьких навичок; 
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– молодіжне житло, забезпечене, зокрема, 
й соціальним житлом (гуртожитками, кварти-
рами тимчасового користування), а також при-
дбаним на основі державних пільгових довго-
строкових кредитів для будівництва);

– участь молоді в суспільно-політичному 
житті (залучення молоді до роботи в органах 
державної влади та органах місцевого само-
врядування; забезпечення участі молоді в роз-
витку громадянського суспільства); 

– сприяння інтеграції української молоді 
в європейське молодіжне співтовариство 
(популяризація вивчення іноземних мов); 

– розширення міжнародного молодіж-
ного співробітництва тощо. 

Законодавче забезпечення освітньої полі-
тики для молоді здійснюється Комітетом Вер-
ховної Ради України з питань науки і освіти 
[2]. Комплексне оновлення освітньої норма-
тивно-правової бази є єдиною можливістю 
виходу української освітньої політики з кри-
зового стану за допомогою таких засобів як:

– удосконалення правових механізмів 
реалізації конституційного права громадян 
України на рівний доступ до освіти (гарантії 
розвитку освіти впродовж життя); 

– усунення невідповідності змісту вищої 
освіти сучасним потребам суспільства і ринку 
праці (натомість запровадження освітніх 
стандартів, побудованих на основі переліку 
компетентностей та Європейської системи 
трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС), 
законодавче закріплення системи реального 
економічного стимулювання роботодавців 
щодо розвитку і здійснення професійного 
навчання); 

– удосконалення управління вищою 
освітою, що передбачає, зокрема: децентра-
лізацію управління системою вищої освіти; 
делегування права прийняття рішень із осно-
вних питань, що стосуються діяльності вищих 
навчальних закладів, органам громадського 
управління та самоврядування; розширення 
зовнішньої участі в управлінні вищими 
навчальними закладами шляхом створення 
повноважних наглядових рад із наданням їм 
широких повноважень; 

– забезпечення автономних прав і акаде-
мічних свобод (зокрема: законодавче визна-
чення комплексу правових норм, які б гаран-
тували поетапне запровадження академічної 
автономії у вищих навчальних закладах); 

– забезпечення якості вищої освіти (ство-
рення ефективної системи якості вищої освіти 

згідно із стандартами щодо забезпечення 
якості в європейському просторі вищої освіти 
на засадах підтверджених Бухарестським 
комюніке профільних міністерств країн – 
учасниць Болонського процесу); 

– інтеграція вищої освіти України до 
європейського освітнього простору (запро-
вадження трициклової системи вищої освіти 
та унормування в кредитах Європейської 
системи трансферу і накопичення кредитів 
(ЄКТС). 

Реалізація молодіжної політики в Укра-
їні потребує внесення уточнень до «Стратегії 
державної молодіжної політики на період до 
2020 року» щодо забезпечення протягом 2016–
2020 рр. активну участі молоді в суспільному 
житті, створити умови для надання молоді 
необхідних соціальних послуг, передати функ-
ції з реалізації державної молодіжної політики 
органам місцевого самоврядування та громад-
ським об’єднанням шляхом внесення відповід-
них змін до чинних законодавчих актів у сфері 
молодіжної політики та розширення доступу до 
вищої освіти, підвищення конкурентоспромож-
ності молоді та інтеграції її в єдиний європей-
ський простір, сприяння соціальному захисту 
учасників навчально-виховного процесу.

Аналіз здійснення державної молодіжної 
політики в Україні вказує на необхідність її 
модернізації в нових суспільно-політичних 
умовах. Зокрема, на засадах демократичного 
поступу та реальної європейської інтеграції 
доцільно здійснити низку заходів як щодо 
законодавчих ініціатив у сфері державної 
молодіжної політики України, так і реалі-
зувати інші нормативно-правові пропозиції 
щодо вдосконалення державної молодіжної 
політики України.

Законодавче забезпечення державної 
молодіжної політики почало розглядатись як 
невід’ємна частина більш загальної та гло-
бальної проблеми – створення соціальної та 
правової держави, демократичних інститу-
тів громадянського суспільства. Виходячи з 
цього, в чинному законодавстві України необ-
хідно регламентувати всі види правових дже-
рел в галузі державної молодіжної політики: 
міжнародно-правові, конституційно-правові, 
регіональні та місцеві. Принципи формування 
державної молодіжної політики, її зміст необ-
хідно узгодити з конституційними характе-
ристиками України. 

У правовому механізмі розроблення та реа-
лізації державної молодіжної політики мають 
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бути представлені органи державної влади 
всіх гілок та рівнів, органи місцевого само-
врядування та зацікавлені структури грома-
дянського суспільства. На державному рівні 
процес правового регулювання державної 
молодіжної політики недостатньо коорди-
нується, законодавча база продовжує відста-
вати від реальних процесів, які відбуваються 
у молодіжному середовищі, що не дозволяє 
ефективно протидіяти виявам девіантної 
поведінки молоді. 

Правове регулювання державної моло-
діжної політики в своїх стратегічних засадах 
повинно виходити з того, що оздоровлення 
нації відбувається через розвиток нового поко-
ління дітей та молоді. У стратегічній площині 
державна молодіжна політика має реалізову-
вати найвищі рівні вихідних принципів: 

– принципу відповідальності – суспіль-
ство відповідальне перед новим поколінням 
за соціально-економічний, екологічний, куль-
турний стан країни, а нове покоління відпові-
дальне за збереження та примноження отри-
маної спадщини; 

– принципу наступності – стратегічні 
напрями державної молодіжної політики 
не повинні переглядатися частіш ніж раз на 
10–15 років;

– принципу пріоритетності – визнання 
високої ефективності фінансування в «стра-
тегічний ресурс», технології розрахунків в 
галузі державної діяльності та критеріїв в 
оцінці обсягів фінансування та ефективності 
проведених заходів; 

– принципу участі: молодь – це не тільки 
об’єкт, а й свідомий учасник соціальних пере-
творень. Система участі молоді в перспек-
тивних напрямах діяльності органів держав-
ної влади з метою самореалізації молоді в 
громадянському суспільстві, що неможливо 
без участі молоді в реформах та становленні 
нових соціальних засад життя українців. 

Молодь демонструє готовність взяти на 
себе вирішальну роль у розбудові грома-
дянського суспільства, а відтак на засадах 
партнерства з державою прагне виконувати 
функції не тільки об’єкта, але й повноцінного 
суб’єкта молодіжної політики. Рух від архаїч-
ного за своєю природою державного патерна-
лізму до партнерства держави і молодіжних 
організацій – принципово важливий вектор 
реформи молодіжної політики. 

Ставлення держави до молодіжної полі-
тики відображається, в настроях молоді [4].

Не менш значущим завданням у цій сфері 
є оновлення, а точніше – створення цілісного 
механізму молодіжної політики в Україні. 
Необхідно враховувати, зокрема, що діюча 
адміністративна вертикаль, яка бере свій поча-
ток від Міністерства молоді та спорту, по суті, 
обривається на обласному рівні, де на постій-
ній основі функціонують малочисельні управ-
лінські структури відповідного спрямування 
[3, с. 274-275].

Україна як член Ради Європи має реалі-
зовувати європейські правові засади роботи 
з молоддю, зокрема положення Європейської 
хартії участі молоді в суспільному житті на 
регіональному та місцевому рівні (1992 р.), 
що закріплює принципи, які сприяють залу-
ченню молоді до процесу прийняття рішень, 
безпосередньо впливають на її життя й заохо-
чують молодь займати активну позицію в тих 
чи інших змінах, що відбуваються в її містах 
чи регіонах [5]. 

Законодавчу базу державної молодіжної 
політики необхідно розглядати з позицій без-
пеки та конкурентоздатності України в сучас-
ному світі. Імплементація норм українського 
законодавства щодо залучення молодих людей 
до процесів управління громадянським сус-
пільством оптимізує державну молодіжну 
політику. 

Особливої актуальності набуває вне-
сення до стратегічних правових документів 
з питань національної безпеки змін та допо-
внень, що передбачають включення до голо-
вних напрямів державної молодіжної полі-
тики заходи із забезпечення державної та 
суспільної безпеки, формування й реалізації 
дієвої і відповідальної політики Української 
держави стосовно молоді. В умовах модер-
нізації суспільства та зростаючих вимог до 
людського капіталу державна молодіжна 
політика повинна стати інструментом розви-
тку й перетворення країни. 

Першочерговим завданням держави у 
сфері підтримки підприємницьких ініціа-
тив молоді є створення сприятливого бізнес 
клімату, сприяння започаткуванню власної 
справи. Також для розвитку молодіжної полі-
тики є відхід від патерналістської моделі дер-
жавної політики щодо молоді та розширення 
співпраці з громадськими і благодійними 
організаціями, запровадження ефективних 
механізмів партнерства та взаємодії. Такий 
підхід цілком виправдав себе в країнах Євро-
пейського Союзу. 
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Запропонована система пріоритетних шля-
хів розвитку державної молодіжної політики 
забезпечить поліпшення становища молоді, 

збільшення її внеску в конкурентоспромож-
ність країни та водночас компенсує й мінімі-
зує наслідки помилок, властивих молоді.
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ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

У статті розглянуті правові проблеми державного контролю в сфері будівництва. Розглянуто негатив-
ний вплив проблем на функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю. За 
результати дослідження визначено напрямки подальшого вдосконалення державного контролю в сфері 
будівництва. Проаналізовано правові проблеми, які мають значний вплив на функціонування механізмів 
державного архітектурно-будівельного контролю, а також сформульовано висновки та напрями подальших 
наукових досліджень.

Ключові слова: правові проблеми, державний контроль, будівництво, містобудівна діяльність, механіз-
ми державного архітектурно-будівельного контролю.

В статье рассмотрены правовые проблемы государственного контроля в сфере строительства. Рас-
смотрено негативное влияние проблем на функционирование механизмов государственного архитектурно-
строительного контроля. По результатам исследования определены направления дальнейшего совершен-
ствования государственного контроля в сфере строительства. Проанализированы правовые проблемы, 
которые оказывают значительное влияние на функционирование механизмов государственного архитек-
турно-строительного контроля, а также сформулированы выводы и направления дальнейших научных ис-
следований.

Ключевые слова: правовые проблемы, государственный контроль, строительство, градостроительная 
деятельность, механизмы государственного архитектурно-строительного контроля.

The article looks at the aspects of the state controls over the building industry, in particular, negative effect of 
these aspects on the mechanisms of state architectural and building controls. Based on the conducted research, 
the article defines direction in which the state building controls can be improved as well as conducts analysis of 
the legal aspects which have a significant impact on the functioning of the mechanisms of state architectural and 
building controls, as well as outlining the summaries and trends for further scientific research.

Key words: legal aspects, state controls, building, municipal activities, mechanisms of architectural and 
building controls.

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах назріла необхідність цілеспрямованої 
діяльності держави у напрямі розвитку тих 
галузей економіки, які можуть забезпечити 
мультиплікативний ефект у суміжних сферах 
і, як наслідок, економічне зростання країни. 
Процес регулювання економіки потребує роз-
робки певних заходів (економічних, політич-
них, соціальних), спрямованих на стабіліза-
цію та подальший темп зростання доходів 
державного бюджету та скорочення видатків. 
Але особливої актуальності набуває пошук 
заходів державного регулювання, здатних 
забезпечити якісні перетворення в економіці 
та соціальній сфері, сталий розвиток галузей 
економіки.

Політика держави відіграє вирішальну 
роль у розвитку будівництва в усьому світі, 
оскільки саме держава контролює основний і 
найбільш обмежений ресурс, без якого немож-
ливе будівництво, – землю. Досвід розвинутих 
країн показує, що ефективне виконання дер-

жавою своїх функцій дає потужний стимул 
розвитку будівництва.

Будівельна галузь посідає одне з основних 
місць в економіці держави. Вона створює 
основні фонди як виробничого, так і неви-
робничого характеру для функціонування всіх 
галузей національної економіки, забезпечує 
побутові, соціально-культурні потреби насе-
лення, сприяє створенню великої кількості 
нових робочих місць та реалізації продукції 
інших галузей народного господарства, які 
споживаються в процесі здійснення основної 
діяльності – будівництва. Однак ефективність 
функціонування будівельної галузі залежить 
від державної політики щодо її підтримки та 
регулювання.

Державне регулювання у сфері будівництва 
спрямоване на попередження та протидію 
порушенням містобудівного законодавства. 
Завдяки системі органів державного архітек-
турно-будівельного контролю впроваджується 
державна регуляторна політика в будівельній 
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сфері, завданням якої є створення передумов 
для вільного розвитку суб’єктів будівельної 
галузі, забезпечення будівництва надійних та 
безпечних будівель та споруд.

Крім того, існують проблеми, від 
розв’язання яких залежить рівень функціо-
нування та ефективність результативності 
діяльності органів контролю, якість конт- 
рольно-інспекційних заходів та попередження 
негативних наслідків. Однак ефективність 
функціонування будівельної галузі залежить 
від державної політики щодо її підтримки та 
регулювання, спрямованого на інформаційне 
забезпечення, створення та нормативно- пра-
вової бази оптимального податкового наванта-
ження тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Значний внесок у розробку теоре-
тичних основ державного контролю в сфері 
будівництва зробили наступні науковці: 
В.М. Горшеньов, Н.Г. Саліщева, М.С. Сту-
денікіна, В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
В.Ю. Кобринський, М.І. Мичко. Питанням 
аналізу регулюючих органів в будівництві, 
аналізу їх діяльності та впливу на сприяння 
розвитку галузі присвячені роботи наступ-
них авторів: В.М. Бакуменка, Н.В. Вакуленка, 
А.О. Грицяк, В.В. Дєгтяра, О.М. Дорофієнка, 
В.С. Іваницької, А.В. Куйбіди, О.Г. Мерзляк, 
Т.В. Мордвінова. Серед науковців сьогодення, 
що займаються питаннями державного контр-
олю, слід віднести О.Ф. Андрійко, Н.В. Бібік, 
В.М. Паращука, С.М. Радзівона, В.М. Тес-
ленка, О.В. Стукаленко, Є.О. Юрченко, 
М.К. Якимчука та інших, проте національне 
законодавство в цій сфері потребує удоскона-
лення з метою стимулювання розвитку буді-
вельної галузі.

Мета статті. Визначити актуальні про-
блеми чинного законодавства щодо держав-
ного контролю у сфері будівництва. Проана-
лізувати негативний вплив існуючих правових 
проблем на функціонування механізмів дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю. 

Виклад основного матеріалу. Державне 
регулювання є однією із функцій державного 
управління. Державне управління є органі-
заційним і регулювальним впливом держави 
на економічну діяльність суб’єктів ринку з 
метою її впорядкування та підвищення резуль-
тативності. Основними функціями управління 
є: організація, регулювання, контроль, пла-
нування, кадрове забезпечення Із системного 
підходу, державне регулювання будівництва 

варто розглядати, як комплекс заходів дер-
жавних органів законодавчого, виконавчого і 
контрольного характеру, спрямованих на ста-
білізацію та адаптацію чинної економічної 
системи до мінливих умов розвитку країни 
(регіону) [7].

Для успішного функціонування зазначе-
них форм важлива наявність конкретної про-
грами формування та розвитку державного 
регулювання народного господарства і його 
галузей, а також відповідного організаційно- 
економічного механізму його реалізації. Це, у 
свою чергу, підсилить упевненість громадян у 
тому, що держава успішно впорається з реалі-
зацією своїх функцій із забезпечення взаємо-
дії між ними та державою. Набір цих функцій 
визначено сферами, де мають місце проблеми 
у розвитку ринкової економіки, тобто тими 
завданнями, вирішення яких неможливе на 
основі контрактів. Функціонування держави 
пов’язане з трансакційними витратами. І вони 
тим більше, чим у більшій кількості трансак-
цій держава виступає, як гарант виконання 
умов контракту.

Визначення державного регулювання, що 
зустрічається в літературі, лише як діяльності 
державної влади щодо створення умов забез-
печення підприємницької діяльності в усіх її 
різновидах, не достатньо повно відповідає 
зазначеним напрямам його дії.

Як зазначає В.Б. Авер’янов – державне 
управління це особливий та самостійний 
різновид діяльності держави, що здійснює, 
зокрема, система спеціальних державних 
органів – органів виконавчої влади.

На думку Ю.О. Тихомирова, під державним 
управлінням слід розуміти діяльність органів 
виконавчої влади, власне апарату управління. 

У діяльності всіх органів державної влади 
можна виділити два основних компоненти: 
внутрішньоорганізаційну діяльність і про-
філюючу функціональну (тобто зовнішню) 
діяльність, причому реалізація другої немож-
лива без першої. Разом з тим державне управ-
ління не можливе без суспільних відносин у 
процесах державного управління [2]. Саме 
тому під час визначення існуючих проблем 
державного контролю у сфері будівництва 
необхідно врахувати всі аспекти державного 
управління в діяльності системи державного 
контролю в будівництві. 

Державний контроль у сфері будівни-
цтва здійснюють спеціально уповноваженні 
органи. Таким спеціальним уповноваженим 
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органам на здійснення контрольних та нагля-
дових функцій в будівельній діяльності є 
Державна архітектурно-будівельна інспекція 
(Держархбудінспекція) [4].

Виділяють два види контрольно-нагля-
дових функцій Держархбудінспекції в будів-
ництві: а) безпосередні заходи державного 
нагляду (контролю), які пов’язані з плановими 
та позаплановими перевірками об’єктів будів-
ництва; б) опосередковані контрольно-нагля-
дові заходи, які пов’язані з видачою дозволів 
на здійснення будівництва тощо і не стосу-
ються перевірок суб’єктів господарювання. 

До першого виду контрольно-наглядових 
функцій належить здійснення вибіркових 
перевірок: відповідності розміщення об’єктів, 
виконання будівельних робіт, виробництва 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій 
вимогам державних стандартів, норм і правил, 
технічним умовам, архітектурним вимогам, а 
також місцевим правилам забудови населе-
них пунктів, своєчасності та якості виконання 
суб’єктами будівельної діяльності передбаче-
них нормативно-технічною і проектною доку-
ментацією зйомок, замі- рів, випробувань, а 
також ведення необхідної виконавчої доку-
ментації; на- явності сертифікатів на буді-
вельну продукцію [6]. 

До другої групи контрольно-наглядових 
функцій (опосередкованих контрольно-нагля-
дових заходів) Щепановський З.В. відносить: 
а) видачу забудовникам дозволів на виконання 
робіт з будівництва, реконструкції, реставрації 
та капітального ремонту, реєстрацію об’єктів, 
на яких виконуються ці роботи; б) реєстрацію 
відповідальних інженерно-технічних праців-
ників, які здійснюють безпосередньо керів-
ництво будівельними роботами, технічний і 
авторський нагляд; в) участь у встановленому 
порядку у прийнятті в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів, а також у розсліду-
ванні причин аварій на будівництві [8]. 

Загальна динаміка результатів діяльності 
органів державного архітектурно-будівель-
ного контролю в Україні [3] дає нам мож-
ливість вважати, що державний архітек-
турно-будівельний контроль виконується на 
задовільному рівні. Натомість його належ-
ному функціонуванню заважають існуючі 
проблеми, які потребують розв’язання.

Серед проблем державного архітек-
турно-будівельного контролю України, на 
думку Юрченко Є.О., необхідно виокремити 
зовнішні й внутрішні проблеми. Які, від-

повідно, можна розподілити на проблеми в 
діяльності органів державного контролю у 
сфері будівництва, проблеми безпосереднього 
функціонування та проблеми суспільних від-
носин у процесі функціонування системи дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю. 
До зовнішніх проблем відносимо проблеми 
глобалізації та економічні проблеми дер-
жави. До внутрішніх – організаційні, правові 
та ресурсні (матеріально-технічні) проблеми 
функціонування органів державного контр-
олю у сфері містобудівної діяльності [9].

До правових проблем слід, перш за все, 
віднести актуальні проблеми чинного зако-
нодавства. Наприклад, важливою проблемою 
є відсутність механізму визначення розміру 
штрафних санкцій за правопорушення у сфері 
містобудування для громадян, які на сьогодні 
визначаються посадовими особами органів 
державного архітектурно-будівельного контр-
олю на власний розсуд у межах, визначених 
КУпАП. 

Необхідно також акцентувати увагу на про-
блемі визначення термінів виконання вимог 
припису, адже терміни визначаються на влас-
ний розсуд посадовими особами органів дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю 
та можуть не відповідати фактичним потре-
бам у часі й наявним можливостям до вико-
нання приписів та усунення порушень. 

У свою чергу, Державна виконавча служба 
не має достатньої кількості владних і ресурс-
них повноважень для примусового стягнення 
цих штрафів з порушників, має місце ухи-
лення правопорушників від сплати штраф-
них санкцій, проведення процедури ліквідації 
суб’єктів господарювання – порушників зако-
нодавства з метою ухилення від їх сплати. 

Також слід до правових проблем віднести 
актуальні проблеми чинного містобудівного 
законодавства, які виникли внаслідок при-
йняття нових законодавчих актів, зокрема 
Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» [5], а також проблеми 
недосконалості існуючих норм законодавства. 
Зокрема, мають місце такі проблеми.

Відсутній механізм визначення розміру 
штрафних санкцій за правопорушення у сфері 
містобудування для громадян, які на сьогодні 
визначаються посадовими особами орга-
нів державного архітектурно-будівельного 
контролю на власний розсуд у межах визна-
чених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. Існує проблема розшуку 
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та приводу порушників містобудівного зако-
нодавства до органів державного архітек-
турно-будівельного контролю для складання 
документів перевірки та реагування, що при-
зводить до значних часових затрат посадо-
вих осіб органів будівельного контролю на 
виконання вказаних дій. У цьому разі органи 
державного архітектурно-будівельного контр-
олю звертаються до органів внутрішніх справ 
для вжиття цих заходів, натомість проблема 
розв’язується лише частково та потребує 
затрат часу як правоохоронців, так і службов-
ців органів державного архітектурно- буді-
вельного контролю. 

Має місце проблема визначення термінів 
виконання вимог припису; терміни визнача-
ються на власний розсуд посадовими особами 
органів державного архітектурно-будівельного 
контролю та можуть не відповідати фактичним 
потребам у часі й наявним можливостям до 
виконання приписів та усунення порушень. 

Однією з основних проблем містобудівного 
законодавства, що впливає на ефективність 
здійснення контролю є необов’язковість здій-
снення попередньої та підсумкової перевірок 
на об’єктах будівництва всіх категорій склад-
ності, що, у свою чергу, негативно впливає на 
виявлення та протидію містобудівним правопо-
рушенням. Відсутність норми обов’язковості 
здійснення перевірок призводить до можли-
вості порушникам уникати відповідальності 
за скоєні порушення містобудівного законо-
давства, а також установленої законом відпо-
відальності за введення в експлуатацію тех-
нічно не готових до експлуатації будівельних 
об’єктів, інших більш серйозних наслідків [9].

Наявною є проблема в частині відсутності 
механізму оперативного контролю достовір-
ності даних, зазначених у документах, що 
подані на реєстрацію до органів державного 
архітектурно-будівельного контролю. Вказана 
проблема призводить до реєстрації докумен-
тів, скасування яких можливе лише за рішен-
ням суду. 

Має місце проблема самовільної зміни 
цільового призначення існуючих будівель та 
споруд, що призводить до використання буді-
вель та споруд за іншим цільовим призначен-
ням, які не призначені для цих цілей. Напри-
клад, житлові приміщення використовуються 
як нежитлові, торгівельні, виробничі або офісні. 
Вказані зміни цільового призначення можуть 
не відповідати державним будівельним, сані-
тарно-епідеміологічним та протипожежним 

нормам, створюють незручності для громадян, 
які проживають поряд з такими об’єктами. 

Однією з актуальних проблем, яка має місце 
в державному контролі у сфері будівництва, є 
суперечності в законодавстві в частині відно-
син «земельна ділянка» – «законність виконання 
будівельних робіт» під час виконання будівель-
них робіт з реконструкції багатоквартирних 
житлових будинків. Відсутній дієвий меха-
нізм виділення земельних ділянок у власність, 
користування або тимчасове користування, що 
потрібно для законного оформлення документів 
на право виконання будівельних робіт. Земельні 
ділянки для таких об’єктів згідно з чинним зако-
нодавством безпосередньо власникам цих при-
міщень взагалі не виділяються. 

Таким чином, виникає правовий колапс 
у частині відсутності законних підстав для 
виконання будівельних робіт у багатоквартир-
них будинках. Механізми державного архі-
тектурно-будівельного контролю потребують 
більш чіткої регламентації для посадових 
осіб органів державного архітектурно-буді-
вельного контролю. Уведення в дію стандар-
тів продуктивного управління в будівельному 
контролі сприяло покращенню механізмів 
будівельного контролю в Англії та Уельсі [1]. 

Відсутність вказаних регламентів в Укра-
їні призводить до неналежного виконання 
функцій посадовими особами органів контр-
олю, можливостей службових зловживань та 
корупційних проявів [9].

Висновки. Враховуючи вищезазначене 
можна стверджувати, що на ефективність 
розвитку державного контролю у сфері 
будівництва в Україні мають вплив зовнішні 
(глобальні, економічні) та внутрішні (органі-
заційні, правові та ресурсні) проблеми діяль-
ності системи державного архітектурно-буді-
вельного контролю. Сучасний стан правового 
регулювання інституту державного контролю 
у сфері будівництва є далеким від доскона-
лості, це безпосередньо виражається у вибір-
ковому застосуванні працівниками органів 
державного архітектурно-будівельного контр-
олю повноважень з припинення правопору-
шень, притягненні осіб до відповідальності, 
здійсненні формальних перевірок, зниженні 
якості будівельних робіт, замовчуванні виявле-
них порушень тощо. Правові проблеми потре-
бують вирішення шляхом внесення змін до 
існуючих та розробки і впровадження нових 
нормативно-правових актів, спрямованих на 
розв’язання означених проблем.
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КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ДЕМОКРАТІЇ ТА СУВЕРЕННОСТІ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу негативного явища корупції, її впливу на соціальну, економічну, полі-
тичну та правову сферу суспільного життя, а також загрозі, яку вона становить для дотримання прав 
людини, національної безпеки України, її суверенності, демократії та правопорядку. Також автором 
розглянуті підходи вчених до виокремлення ефективних способів, методів та механізмів боротьби з цим 
деструктивним явищем.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, антикорупційна політика, корупційне правопорушення, 
національна безпека, суверенність, демократія, соціально-економічна стабільність, фінансова система.

Статья посвящена анализу негативного явления коррупции, ее влияния на социальную, экономиче-
скую, политическую и правовую сферу общественной жизни, а также угрозе, которую она представляет для 
соблюдения прав человека, национальной безопасности Украины, ее суверенитета, демократии и право-
порядка. Также автором рассмотрены подходы ученых к выделению эффективных способов, методов и 
механизмов борьбы с этим деструктивным явлением. 

Ключевые слова: коррупция, предотвращения коррупции, антикоррупционная политика, коррупцион-
ное правонарушение, национальная безопасность, суверенность, демократия, социально-экономическая 
стабильность, финансовая система.

The article analyzes the negative phenomenon of corruption and its impact on social, economic, political and 
legal sphere of public life, and what threat it constitutes human rights, national security of Ukraine, its sovereignty, 
democracy and the rule of law. The author also discussed the approaches of scientists to the selection of effective 
means, methods and mechanisms of struggling with this destructive phenomenon. 

Key words: corruption, prevent corruption, anti-corruption policy, corruption offenses, national security, 
sovereignty, democracy, socio-economic stability, financial system.

Актуальність теми. У теперішній час 
корупція становить найбільшу загрозу дотри-
манню прав людини, національній безпеці 
України, її суверенності, демократії, право-
порядку, вона також перешкоджає розвитку 
країни в економічному напрямку, оскільки 
має негативні фінансові наслідки для підпри-
ємств, установ, організацій та громадян. Цей 
негативний феномен є явищем соціальним, 
економічним, політичним та правовим, саме 
тому воно має серйозний вплив на суспільні 
відносини. Корупція завдає державі негатив-
них наслідків, підриває довіру громадян до неї 
та утворює соціальну напругу.

Враховуючи те, що корупція виникла за 
давніх часів, а саме з утворенням держави та 
органів примусу, тому через її багатогранність 
існують різні наукові підходи до загальної 
характеристики явища, розуміння його суті, 
визначення місця у правовому полі та пошуку 
ефективних механізмів протидії. 

Поняття корупції розглядалось багатьма 
вітчизняними дослідниками, такими як: 
М. Камлик, Є. Невмержицький, О. Прохо-
ренко, В. Осадчий, В. Пєтков, С. Пєтков, 
Т. Авер’янова, М. Мельник, С. Серьогін та 
інші.

У ст. 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» зазначено, що корупція це викорис-
тання особою, зазначеною в частині першій 
статті 3 цього Закону, наданих їй службових 
повноважень та пов’язаних із цим можливос-
тей з метою одержання неправомірної вигоди 
або прийняття обіцянки (пропозиції) такої 
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка (пропозиція) чи надання неправомір-
ної вигоди особі, зазначеній в частині першій 
статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схи-
лити цю особу до протиправного викорис-
тання наданих їй службових повноважень та 
пов’язаних із цим можливостей [1] 

Слід зауважити, що питання корупції не втра-
чає своєї актуальності і в інших країнах світу, а 
не лише в Україні, так у Дохійській декларації 
Тринадцятого конгресу ООН із запобігання зло-
чинності і кримінального правосуддя, що від-
бувся 12–19 квітня 2015 р. у м. Доха (Катар), 
її було визнано як одну із найнебезпечніших 
сучасних видів злочинної діяльності, від ефек-
тивності запобігання якій залежить майбутнє 
окремих країн і добробут їх громадян [2]. 

Відзначимо, що у Законі України від 
19 червня 2003 р. «Про основи національної 
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безпеки» корупція була визнана, хоч і теоре-
тично, загрозою для сфери державної безпеки 
[3], проте законодавці не приділили належної 
уваги цьому явищу. У 2014 році через таке 
халатне ставлення та відсутність ефективного 
механізму запобігання корупції, країну охо-
пили масштабні масові акції протесту грома-
дян проти влади. На нашу думку, ці протести 
стали результатом наслідків систематичних 
проявів корупції та без сумніву мали негативні 
наслідки, що і до сьогодні продовжують чинити 
руйнівний вплив на соціально-економічну ста-
більність і фінансову систему нашої держави.

У зв’язку з вищевикладеним, метою статті 
є всебічний і глибокий аналіз явища корупції 
та механізмів її протидії.

Виклад основного матеріалу. За роки 
незалежності урядом країни було затверджено 
декілька загальнодержавних програм боротьби 
з організованою злочинністю і корупцією, при-
йнято три концепції боротьби з корупцією та 
спеціальний закон України «Про боротьбу з 
корупцією», розроблено достатню кількість 
нормативно-правових актів антикорупційної 
спрямованості, зокрема антикорупційна полі-
тика в Україні (Антикорупційна стратегія). 
Крім цього, із зазначеної проблематики про-
ведено десятки форумів, круглих столів, кон-
ференцій, семінарів. Ці питання неодноразово 
розглядала Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України. Проте всі ці декларації, 
програми, плани, заходи бажаних результатів 
не досягли. Україна за даними незалежних між-
народних дослідницьких організацій визнана 
однією з найбільш корумпованих країн світу. 

Корупція в Україні утворює низку проблем 
для суспільства та держави у цілому, напри-
клад: корупція стала сприйматися громадя-
нами та суб’єктами владних повноважень як 
звичайне явище, викорінення якого потребує 
фантастичних зусиль; підриває авторитет 
влади в очах пересічних громадян, налаштову-
ючи їх на протести (як було зазначено вище); 
порушує гарантовані Основним законом права 
громадян (візьмемо за приклад свободу слова, 
яка піддана утискам через викривлення, неко-
ректне висвітлення та спростування представ-
никами мас-медіа інформації про корупційні 
правопорушення чиновників); призводить до 
низьких рейтингів України на міжнародній 
арені, що тягне за собою відсутність закордон-
них інвестицій у економіку держави; заважає 
становленню демократичного суспільства, 
національній безпеці, а також суверенітету 

держави (результатом «корупційних ігор» 
політичних діячів у 2014 році стала анексія 
АРК), тощо. 

Аналіз досвіду боротьби з корупцією країн 
з розвиненою демократією та міжнародних 
організацій свідчить, що немає єдиного так-
тичного набору таких заходів.

О. Прохоренко у праці «Корупція 
по-українські (сутність, стан, проблеми)» роз-
глядає систему протидії проявам корупції. 
Визначаючи шляхи вдосконалення такої сис-
теми, він зазначає: «Метою політики Укра-
їни щодо протидії корупційним проявам у 
системі державної служби є: захист інтересів 
Державного бюджету; зміцнення економічної 
і політичної позицій України у світовім спів-
товаристві; вдосконалення протидії корупцій-
ним проявам; створення комплексної системи 
державного контролю за виконанням антико-
рупційного законодавства; активізація участі 
України в розвитку міжнародного співробіт-
ництва у сфері протидії корупції; приведення 
законодавства України у відповідність з між-
народними нормативно-правовими актами; 
забезпечення прав і свобод громадян; завер-
шення формування громадянського суспіль-
ства» [10, с.72]. Ще один вітчизняний дослід-
ник С. Серьогін, надаючи рекомендації щодо 
засобів боротьби з корупцією, зокрема, про-
понує: «...створити дієздатну систему громад-
ського контролю за діяльністю апарату дер-
жавного керування та сформувати суспільну 
думку, зорієнтовану на безумовне засудження 
зловживань серед державних службовців, 
створити умови суспільного не сприйняття 
корупції...» [11, с. 371-372].

Ефективним інструментом на шляху запобі-
гання та протидії корупції може стати комплекс 
механізмів протидії та попередження корупції в 
органах публічної влади. При цьому механізми 
протидії мають бути спрямовані на ліквідацію 
причин і зменшення прояву корупціогенних 
чинників і мають виключно нисхідний харак-
тер, від державних органів до громадянина, 
механізми ж попередження базуються на тіс-
ній взаємодії держави та інституцій громадян-
ського суспільства, характер якої спрямований 
на руйнацію передумов корупції. Система меха-
нізмів протидії та попередження корупції міс-
тить: державно-політичні, державно-правові, 
соціально-економічні, суспільно-громадянські, 
соціокультурні напрямки. Вони поділяються на 
дві групи: загальні, спеціальні та базуються на 
заходах стратегічного і тактичного характеру.
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Передусім реформи, які б змінили систему 
стимулів, що сприяють корупції – відмова від 
програм, які самі по собі є носіями корупції, 
реальний захист державою всіх форм влас-
ності. Якщо у чиновника немає повноважень 
контролювати експорт або ліцензувати під-
приємницьку діяльність, канали хабарництва 
самі по собі зникають. У цих умовах важливим 
фактором сформованої в Україні антикоруп-
ційної стратегії стала позиція у розмежуванні 
бізнесу, некомерційних асоціацій, приватного 
сектору та влади. 

На нашу думку, великий український біз-
нес значною мірою несе відповідальність за 
високий рівень корупції, оскільки продовжує 
використовувати її як один із інструментів 
самозахисту. Малий і середній бізнес найбіль-
шою мірою потерпає від корупції. Для макси-
мального обмеження корупції у цій сфері ми 
вважаємо за доцільність обмежити надлиш-
кові адміністративні функцій, позасудове при-
пинення їх діяльності тощо.

Сучасний стан антикорупційних громад-
ських структур в Україні може бути охарактери-
зований як проміжний між фазами «артикуляція 
проблеми» і «формування соціального руху». 
Заснований на антикорупційних гаслах рух 
протесту з кожним роком усе більше радикалі-
зується, відповідні структури громадянського 
суспільства знаходять групову ідентичність, 
починаючи активну пропагандистську діяль-
ність по трансформації соціальної дійсності.

Основними суб’єктами антикорупційного 
компоненту трансформації соціальної дій-
сності сучасного українського суспільства 
виступають прогресивна частина еліти країни 
й структури громадянського суспільства. При-
йняття й проведення в життя антикорупцій-
них рішень, а також просвітницька діяльність 
мають бути спрямовані на формування анти-
корупційної свідомості на основі деміфологі-
зації суспільного сприйняття корупції.

Основні напрямки й завдання боротьби з 
корупцією в органах публічної влади України 
повинні бути сформовані в систему механіз-
мів правового, економічного, організаційного, 
виховного характеру відносно профілактики 
корупційних дій державних службовців, 
включаючи розвиток загальної культури від-
носин влади в українському суспільстві.

У сучасних українських умовах виключне 
значення мають питання становлення нової 
моральності, особливо в середовищі профе-
сійних керівників, державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самовряду-
вання. Необхідно створювати такі моральні 
орієнтири й імперативи, які повною мірою 
сприяли б недопущенню розвитку негативних 
процесів у суспільстві в цілому й в окремих 
соціально-професійних категоріях, які можуть 
бути залучені до корупційних дій. У першу 
чергу це стосується керівних кадрів вищої 
ланки державного керування.

Висновки. Можна визначити головні 
напрями подолання корупції в Україні. Це такі:

- надання боротьбі з корупцією статусу 
забезпечення економічної та національної без-
пеки країни; впорядкування та удосконалення 
правового поля у сфері боротьби з корупцією, 
проведення судової реформи;

- створення мотиваційних передумов для 
мінімізації корупційних виявів в економіці, 
всебічна підтримка правової держави та при-
ватної власності;

- обмеження тіньового сектора еконо-
міки, формування соціально відповідального 
підприємницького середовища, розбудова 
партнерства держави з бізнесом;

- перенесення акценту з боротьби на про-
тидію корупції;

- формування в суспільстві нетерпимості 
до корупції, створення атмосфери соціального 
партнерства між громадянами та державою, 
ліквідація правової безграмотності населення;

- координація дій з міжнародними анти-
корупційними організаціями, зміцнення між-
народного авторитету держави як послідов-
ного й активного борця з корупцією.

Підсумовуючи вищевикладене, вважа-
ємо, що головними пріоритетами боротьби з 
корупцією в Україні є такі:

- удосконалення правового поля у сфері 
боротьби з корупцією відповідно до міжна-
родних стандартів;

- мінімізація втручання держави у справи 
ринку, вирішення існуючих економічних про-
блем ринковими методами;

- виховання у громадян, підприємців від-
повідальності перед державою та громадя-
нами;

- забезпечення прозорості процесів прива-
тизації та транспарентності використання виру-
чених від продажу державного майна коштів;

- створення умов для виведення основної 
маси активів, задіяних у тіньовій економіці, у 
легальне користування;

- забезпечення контролю у сфері відомчої 
кадрової політики органів державної влади.
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HOW GERMANY COMPANIES STRUGGLE TO PREVENT CORRUPTION  
IN BUSINESS. RESPONSIBILITY AND ETHICAL VALUES

In the article has been analyzed level of business corruption in Germany, shown how Germany struggle against 
corruption, which legal frameworks and basic organizational principles are used to avoid corruption offences or to 
prevent them in the future, shown anti-corruption practices, including anti-corruption guidelines.  Germany being 
perceived as one of the world’s cleanest countries according to corruption measurements from the World Bank 
and Transparency International. In 2015 Germany ranked 10th of 168 rated countries [1]. A lot of countries all over 
the world, including Ukraine, might use Germany‘s experience in order to prevent corruption.

Key words: corruption, Germany, business, prevention, ethic values, responsibility, anti-corruption guideline.

У статті проаналізовано рівень бізнес корупції в Німеччині, показано, як Німеччина бореться з корупцією, 
які правові рамки і основні організаційні принципи використовуються, щоб уникнути корупційних правопо-
рушень або запобігти їх у майбутньому, показана практика по боротьбі з корупцією, в тому числі анти- 
корупційні рекомендації. Німеччина сприймається як одина з найчистіших країн світу за вимірюваннями 
корупції з боку Світового банку і Transparency International. У 2015 році Німеччина займає 10-е з 168 країн з 
рейтингом [1]. Багато країн у світі, Україна у тому числі, могли б використовувати досвід Німеччини з метою 
запобігання корупції.

Ключові слова: корупція, Німеччина, бізнес, профілактика, етичні цінності, відповідальність, анти-ко-
рупційні рекомендації.

В статье проанализирован уровень бизнес коррупции в Германии, показано, как Германия борется с 
коррупцией, какие правовые рамки и основные организационные принципы используются, чтобы избежать 
коррупционных правонарушений или предотвратить их в будущем, показано практику по борьбе с кор-
рупцией, в том числе анти-коррупционные рекомендации.  Германия воспринимается как одина из самых 
чистых стран мира по измерениям коррупции со стороны Всемирного банка и Transparency International. 
В 2015 году Германия занимает 10-е из 168 стран с рейтингом [1]. Многие страны во всем мире, включая 
Украину, могли бы использовать опыт Германии в целях предупреждения коррупции.

Ключевые слова: коррупция, Германия, бизнес, профилактика, этические ценности, ответственность, 
анти-коррупционные рекомендации.

Many companies either big or small might 
face with corruption (active and passive): paying 
taxes, concluding commercial transactions, giv-
ing facilitation payments, presenting gifts. Strict 
measures, high responsibility and ethical val-
ues of employees, who need to know how to act 
(compliance) and why they act that way created 
in Germany.

Corruption is not an obstacle for businesses in 
Germany, and companies are unlikely to encoun-
ter bribery or other corrupt practices. Fraud and 
corruption risks are most prevalent in the con-
struction and health sectors, as well as in public 
procurement. The German Criminal Code applies 
to individuals – not companies – and makes it ille-
gal to offer, pay or accept a bribe [2]. Companies 
can be held civilly liable under the Administrative 
Offences Act, with fines up to EUR 10 million and 
confiscation of all economic advantages obtained 
through bribery [3]. Facilitation payments are 
prohibited, and small-value gifts and hospital-
ity may be considered illegal depending on the 

intent, benefit and value. Germany has strong 
institutional and legal frameworks. Enforcement 
of foreign bribery laws has increased significantly 
in recent years, and a large number of prominent 
German companies and individuals from busi-
nesses have been successfully prosecuted [4].

German anti-corruption provisions are con-
tained in the Criminal Code and the Administra-
tive Offences Act. The Criminal Code’s provi-
sions apply to persons, while companies face civil 
responsibility under the Administrative Offences 
Act. Corruption offences committed abroad can 
be enforced in Germany.

The Criminal Code (Strafgesetzbuch) makes 
it a criminal offence for a person to offer, pay or 
accept a bribe in domestic or foreign transactions, 
and it provides no exception for facilitation pay-
ments. Active and passive bribery of employees 
or agents of a company is criminal even if it does 
not involve a distortion of competition. Executive 
managers can be held responsible for offences 
committed by company representatives where 
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they actively support or fail to stop the offence. 
Persons convicted of bribery offences face up to 
10 years’ imprisonment, a criminal fine and con-
fiscation of revenue obtained as a result of the 
offence. The Criminal Code applies to offences 
committed abroad and can be enforced in Ger-
many [2]. While the criminal provisions apply to 
persons, companies are potentially civilly respon-
sible under the Administrative Offences Act.

The Administrative Offences Act (Ordnung-
swidrigkeitengesetz) holds companies civilly 
responsible for corruption offences committed on 
behalf of the company. The owners and manage-
ment can be held responsible for intentionally or 
negligently omitting necessary supervisory mea-
sures for preventing criminal offences. The max-
imum fine is EUR 10 million for each intentional 
criminal offence and EUR 5 million for each neg-
ligent criminal offence. The penalty can exceed 
those amounts without limitation to allow author-
ities to confiscate benefits obtained from the cor-
ruption offences [3].

Companies are not criminally liable for cor-
ruption offences under the Penal Code, but indi-
viduals can be held criminally liable. The Admin-
istrative Offences Act (OWiG) holds companies 
civilly liable for corruption offences committed 
by their representatives. Implementing effective 
compliance systems makes good business sense 
as doing so helps ensure companies avoid breach-
ing German law.

A compliance system can mitigate risks even 
when a corruption offence is committed. If the 
prerequisites of the OWiG are met, a fine can be 
imposed against a company. Discretion to impose 
fines must not be arbitrary and must take into 
account the significance and dimensions of the 
offence, including whether the offence reflects a 
general ‘criminal attitude’ in the company, which 
can be reflected in the company’s compliance 
system – or lack thereof.

Modern anti-corruption legislation demands 
common compliance programme characteristics 
that companies should consider: Proportionality: 
Company procedures should be proportionate to 
the organization’s size and risks. Top-Level Com-
mitment: Compliance starts at the top. Company 
representatives actively display support for the 
company compliance programme. Risk Assess-
ment: A company must identify the particular 
risks it might face in the markets and sectors 
where it does business. Due Diligence: Know 
who represents the company and who your com-
pany does business with. Communication: Com-

municate anti-corruption policies throughout the 
company, including adequate training to ensure 
company representatives understand those pol-
icies and applicable laws. Monitor & Review: 
A good compliance programme keeps pace with 
changes to risks and the effectiveness of proce-
dures [5].

Bribery in commercial transactions. Bribery 
may also occur in commercial transactions. A per-
son who offers or grants employees or agents of 
another company a financial or other benefit for 
themselves or a third party as consideration for 
the latter improperly granting her/ him or his 
company preferential treatment in comparison 
with other competitors in relation to the supply of 
goods or commercial services may be punishable 
for bribery in commercial transactions. The same 
applies to employees or agents of a company who 
request, allow to be promised, or accept such 
advantages. Bribery in commercial transactions 
may be committed in Germany as well as by or 
against German citizens abroad.

Gifts and hospitality. Low-value courtesy 
gifts, giveaways or invitations of a low value 
may in some cases be considered as ‘acceptable 
because socially adequate’. However, there is no 
statutory threshold in relation to such behavior. 
Acceptable behavior is determined on a case-by-
case basis. Many companies operating in Ger-
many have already implemented policies cover-
ing, for example, gifts and hospitality, charitable 
giving, procurement and travel. Companies need 
to train employees regularly in these areas in 
order to ensure that employees understand and 
follow their gifts and hospitality policies. In this 
situation, a company should:

• Put together clear rules about monetary 
limits on gifts and hospitality and define where it 
is appropriate to give or receive either.

• Set out clearly the levels of senior manage-
ment approval required with documented justifi-
cation of any exceptions to the monetary limits.

• Register all gifts and hospitality above a 
certain threshold; the registers should be subject 
to regular internal audits.

• Incorporate mechanisms for recording and 
monitoring the cumulative benefits provided to 
individuals and organizations.

• Where there are special laws and regula-
tions in different countries, require adherence to 
these and provide clear guidance in each location.

Increased fines for companies, disgorgement 
of profits. In Germany, there is no criminal liabil-
ity of legal entities for corruption. However, legal 
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entities commit an administrative offence if the 
management has intentionally or negligently not 
adequately fulfilled supervisory measures which 
are necessary to prevent bribery by employees 
or agents of that company. Such supervisory 
measures include the appointment, proper selec-
tion and supervision of responsible personnel. A 
company may be fined irrespective of whether or 
not an individual is held criminally liable. As of 
June 30, 2013, the fines that can be imposed on 
companies have increased. Fines may be imposed 
in an amount of up to €10 million for willful 
misconduct and up to €5 million for negligent 
conduct. However, if the profit generated by the 
offence is higher, the fine may be as high as that 
profit or even exceed it. Thus, fines have, in some 
cases, exceeded €100 million. In addition to fines, 
disgorgement may be ordered of any economic 
benefit such as proceeds of contracts or sales 
gained due to bribery. 

Money laundering and tax crimes/ disclosure 
obligations may also apply. Bribery payments 
cannot be deducted against taxes as operating 
expenses. Further, the finding of bribery may 
result in a ban on participation in public tenders 
or eligibility for export credit insurance [6].

Facilitation payments. In most countries, facil-
itation payments or payments of small amounts 
to government officials to secure or expedite a 
routine government action, often to avoid bureau-
cratic delays or inaction if payment is not made, 
are illegal. But in some, particularly developing 
countries, where the risk of corruption can be 
high, they are commonplace and often accepted 
as a necessary supplement to the low incomes of 
junior officials. They may be part of an organized 
system with a percentage going to superiors.

 Some companies allow such payments as 
they accept that employees may need to make 
them. These payments must be made subject to 
certain conditions such as an obligation to report 
all such payments to the company’s compliance 
unit and only to make them with the approval of 
the company’s lawyers.

The better approach would be for companies 
to explicitly forbid facilitation payments as a 
matter of global corporate policy, but recognize 
that it may not be possible to eliminate such pay-
ments immediately in some countries. All such 
payments that continue must be recorded and 
reported to senior executives and to the board of 
directors.

The most effective and efficient protection 
against business crime for companies is, there-

fore, steps to reinforce a company’s integrity. By 
ensuring that employees are attentive and respon-
sible, the risk of a company falling victim to 
criminal offences is reduced.

Companies that actively want to prevent mis-
conduct support this by enshrining ethical val-
ues such as law-abidance, integrity, fairness and 
respect in their company culture. Written guide-
lines, statements and principles are developed 
and implemented company-wide. It is import-
ant to sensitize and train the management and 
employees from areas crucial to the company’s 
integrity from the beginning».

How can the effectivity of business ethics be 
measured?

«Special monitoring and audits provide con-
clusions on how appropriate and effective pre-
vention measures are. This is referred to as the 
«control paradox»: companies which use compli-
ance and business ethics programmes detect more 
cases of misconduct more frequently than other 
companies. A high number of reports is to be seen 
as a positive thing as they show that employees 
are engaging in the subject and where improve-
ment is needed. Quick reactions and transparent 
solutions support the likelihood of misconduct 
being reported and strengthen the company’s 
integrity» [7].

To sum up, general precautions for the imple-
mentation of basic organizational principles will 
help to avoid corruption offences in the first 
instance or at least prevent them occurring in 
the future. By observing the following princi-
ples, corruption-prone internal concentrations of 
power can be alleviated.

• Four-eye-principle: important decisions 
must always be made by two people (counter-sig-
nature).

• Separation of positions: no employee 
should occupy a variety of important positions.

• Job rotation: for all relevant areas of 
responsibility, employees should change regu-
larly (avoidance of rigid structures).

• Teamwork: several employees in equiva-
lent positions should work on a project.

Particularities of an anti-corruption pro-
gramme:

1. Assessment of the company and its markets 
(Self-evaluation of corruption risks)

2. Prevention of corruption offences 
(Anti-corruption programmes have to be com-
municated and corresponding declarations made 
by the contractual partners so that it is clear, 
both externally and internally, that corruption 
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will neither be tolerated inside the company nor 
with business partners).

3. Promotion of corruption detection (Setting 
up a control and assessment system to enable 
immediate and independent investigations in 
cases where violations have been identified and 
setting up a monitoring system not only for con-
trolling employees but also for continuous assess-
ment of the effectiveness of measures against cor-
ruption in the company).

4. Response and sanctions after detection of 
corruption (Communicating a clear and consistent 
sanction system to the entire company increases 
acceptance and sensitizes employees) [8].

5. High responsibility and fines. 
Business should implement anti-corruption 

policies and practices, including anti-corruption 
guidelines, training, internal audit procedures 

and reporting requirements. The challenge for 
business is to maintain, review and develop 
these measures to respond to changing circum-
stances. Some specific measures a business 
could implement may include; establishing an 
anti-corruption policy; ensuring all employees 
are familiar with the relevant bribery and cor-
ruption laws, their roles in the business, their 
responsibilities and the appropriate response 
to any suspicion of corrupt activity; ensuring 
that agents and partners, who are representing 
or purporting to represent your business, have 
adequate and valid credentials for the activities 
being undertaken; establishing monitoring and 
reporting requirements for agents and partners 
representing your business; establishing a clear 
and accessible system for the reporting of any 
suspicious behavior.
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ЩОДО КВАЛФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ  
ЗА ОЗНАКАМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СТАТТІ 174 КУпАП УКРАЇНИ 

У статті проаналізовано ознаки об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення, передба-
ченого ст. 174 КУпАП, а саме «Стрільби з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населе-
них пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку» з урахуванням іс-
нуючої на сьогодні національної нормативно-правової бази. Також на основі досліджень даної проблематики 
розглянуто певні спірні питання, що виникають при проведення кваліфікації зазначеного проступку.

Ключові слова: кваліфікація, стрільба, населений пункт, вогнепальна зброя, пневматична зброя, хо-
лодна метальна зброя.

В статье проанализированы признаки объективной стороны состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 174 КУпАП, а именно «Стрельба с огнестрельного, холодного метального или 
пневматического оружия в населённых пунктах и неотведенных для этого местах или с нарушением уста-
новленного порядка» с учетом существующей на сегодня национальной нормативно-правовой базы. Так 
же на основе исследований данной проблематики рассмотрены определенные спорные вопросы, которые 
возникают при проведении квалификации указанного проступка.

Ключевые слова: квалификация, стрельба, населенный пункт, огнестрельное оружие, пневматичес-
кое оружие, холодное метальное оружие. 

In the article has been analyzed the signs of the objective side of an administrative offense under Art. 174 
Code of Ukraine about administrative offenses, namely «Shooting with the fire, cold or pneumatic weapon mixing 
box in settlements and wrong places or in violation of the established order», taking into account the existing today 
the national regulatory framework. Just based on this perspective examines some controversial issues that arise 
during the qualification specified offense.

Key words: skill, shooting, location, firearms, air guns, edged weapons methyl. 

Постановка проблеми. Взагалі зброя 
використовується для різних цілей: охорони 
громадського порядку, встановленого порядку 
управління, забезпечення громадської без-
пеки, самозахисту, затримання злочинців, 
охоти, під час проведення спортивних змагань 
тощо, окрім того, зброя є невід’ємним атри-
бутом майже кожного військовослужбовця. 
Зазвичай, обіг зброї в державі врегульований 
нормами законодавства як національного так 
і міжнародного. Але з урахуванням останніх 
подій, які мають місце на території нашої дер-
жави, та дещо затягнутих строків проведення 
антитерористичної операції, неминучим стає 
витік зброї з території її проведення. Кількість 
зброї зростає, внаслідок чого контролювати 
обіг зброї у країні стає доволі складно. І, як 
наслідок, все більшої актуальності набувають 
випадки, коли й вогнепальна зброя стає «засо-
бом для розваги».

З метою попередження подібних випадків 
у Кодексі України про адміністративні право-
порушення (далі – КУпАП) закріплена ст. 174 
«Стрільба з вогнепальної, холодної метальної 
чи пневматичної зброї в населених пунктах і 
в не відведених для цього місцях або з пору-

шенням установленого порядку», проте сам 
зміст даної статті сформульовано недостатньо 
чітко, внаслідок чого у суб’єктів кваліфікації 
виникають спірні питання щодо її проведення.

Стан дослідження. Зазначену вище про-
блему прямо або опосередковано у своїх пра-
цях розглядали такі вчені як Арешонков В.В., 
Бараняк В.М., Біленчук П.Д., Благов А.А., 
Голосніченко І.П., Гуменюк В.А., Колпа-
ков В.К., Комзюк А.Т., Кондратьєв І.П., Сікор-
ський О.П., М.Ф. Стахурський, Федоров М.П., 
Шалгунова С.А., Шепітько В.Ю. та інші.

Мета статті полягає у детальному дослі-
джені змісту об’єктивної сторони адміні-
стративного правопорушення, передбаченого 
ст. 174 КУпАП, її аналізу та роз’ясненню про-
блемних питань на основі наукових положень 
адміністративного та кримінального права, 
криміналістики, що у свою чергу, позитивно 
відіб’ється на процедурі кваліфікації проступ-
ків за даною статтею.

Виклад основного матеріалу. Аналіз дис-
позиції ст. 174 КУпАП свідчить про необхід-
ність розкриття понять, без яких кваліфікація 
за об’єктивною стороною діянь правопоруш-
ника ускладнюється чи взагалі неможлива. 



93

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Перш за все, необхідно зазначити що власне 
об’єктивну сторону становить активна дія 
особи, а саме – стрільба, «стріляти – тобто 
робити постріли, убивати з вогнепальної зброї 
(тварин чи птахів), але тільки недоконаний 
вид останнього діяння, а також навчальні чи 
тренувальні заняття, під час яких стріляють у 
ціль» [1].

Нажаль національна законодавча база, що 
регулює обіг зброї, упорядкована неналежним 
чином. Недосконалість систематизації норма-
тивно-правових актів Міністерства внутрішніх 
справ України, певна моральна застарілість 
окремих положень, неузгодженість термінів 
однозначно не сприяє підвищенню контролю 
цієї сфери. Ще одним недоліком сучасного 
законодавства є невідповідність деяких право-
вих актів сучасним реаліям: створенню нового 
органу в державі – Національної поліції Укра-
їни, коли правовий статус деяких Інструкцій 
та наказів МВС на офіційних сайтах ВРУ та 
МВСУ є незрозумілим: вони не є втратившими 
чинність, але й не вважаються чинними. Хоча 
певні кроки, спрямовані на усунення вищев-
казаної проблеми, були зроблені. Так, наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 
01.02.2016 № 70 була затверджена Інструкція із 
заходів безпеки при поводженні зі зброєю [2].

Визначення вогнепальної зброї міститься 
в пункті 8.2. Інструкції про порядок виго-
товлення, придбання, зберігання, обліку, 
перевезення та використання вогнепальної, 
пневматичної, холодної і охолощеної зброї, 
пристроїв вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, споряджених гумовими 
чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, та 
патронів до них, а також боєприпасів до зброї, 
основних частин зброї та вибухових матеріа-
лів (далі – Інструкція), як зброї «призначеної 
для ураження цілей снарядами, що одержують 
спрямований рух у стволі (за допомогою сили 
тиску газів, які утворюються в результаті зго-
ряння метального заряду) та мають достатню 
кінетичну енергію для ураження цілі, що зна-
ходиться на визначеній відстані» [3].

У дослідженнях Арешонкова В.В. 
[4, с. 12-32, 53-73], Бараняк В. М. [5, с. 101-
114], Біленчука П.Д. [6], Шепітько В.Ю 
[7, с. 76-79] було виділено ознаки, які харак-
теризують вогнепальну зброю та наведено 
її перелік, що неодмінно полегшало прове-
дення кваліфікації діяння за ознаками ст. 174 
КУпАП, оскільки інколи одразу визначити 

належність зброї до бойової важко. Так, до 
характерних загальних ознак можна віднести, 
по-перше, її цільове призначення – знищу-
вати живі та механічні (технічні) тіла у бою. 
Подібне визначення надано у п. 8.3. Інструкції 
«бойова вогнепальна зброя – це вогнепальна 
зброя, призначена для ураження людини та 
(або) техніки» [3]. Наступні три ознаки можна 
визначити при огляді зброї:

- для метання снаряда необхідна енергія, 
що утворюється при згорянні вибухової речо-
вини, пороху тощо;

- зброя повинна мати ствол, який спрямо-
вує рух снаряда;

- у зброї неодмінно є пристрій для 
замкнення каналу ствола, а також для запа-
лення заряду.

Оцінити ступінь враження від снаряда та 
визначити міцність конструкції зброї доволі 
складно. Суб’єкти кваліфікації адміністратив-
них проступків повинні керуватися певними 
знаннями та вимогами нормативно-правових 
актів. До бойової нарізної вогнепальної зброї 
відноситься зброя армійських зразків або 
виготовлена за спеціальними замовленнями. 
Наприклад: пістолети, револьвери, гвинтівки, 
карабіни, автомати, кулемети тощо. Поряд з 
нарізною зброєю існує також гладкоствольна 
зброя. Така зброя має гладкий канал ствола, на 
відміну від нарізної. Це артилерійські системи 
(наприклад гармати та гаубиці), а також стрі-
лецька зброя (ручна гладкоствольна зброя), до 
яких відносяться рушниці, пістолети і. т. п. 
Сьогодні, ручну гладкоствольну зброю, вико-
ристовують для полювання чи як службову 
зброю або зброю для самооборони.

Стрілецька зброя (вогнепальна та холодна) 
буває також старовинного зразка: знята з 
озброєння сучасної армії та виробництва, 
або та, що існує в одиничних екземплярах та 
малих партіях, а також вона може бути виго-
товлена в нинішніх умовах спеціально для 
виставок в одиничних екземплярах та малих 
партіях.

Існує ще два види вогнепальної зброї: 
мисливська та спортивна. До першого виду 
належать мисливські карабіни, гладко-
ствольні рушниці, гладкоствольні рушниці 
із свердловиною «парадокс» з нарізами 100–
140 мм на початку або у кінці ствола, мис-
ливські рушниці з свердловиною «сюпра», 
комбіновані рушниці, що мають нарівні з 
гладкими і нарізні стволи, та мисливські 
малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів 
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гладкоствольних рушниць повинна бути не 
менше 450 мм, а загальна довжина зброї не 
менше 800 мм. До другого виду відносяться 
спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, 
які виробником передбачені для викорис-
тання в спортивних цілях, а також гладко-
ствольні рушниці.

Як учбову вогнепальну зброю слід визна-
чати нарізну зброю армійських зразків (піс-
толети, револьвери, гвинтівки, карабіни, 
автомати і кулемети тощо), мисливську вогне-
пальну зброю приведену на заводах-виготов-
лювачах чи в майстернях з ремонту зброї до 
стану, який виключає можливість здійснення 
пострілу без спеціальних ремонтних робіт. Усі 
види вогнепальної зброї – це засоби, за допо-
могою яких вчинюється посягання. Окрім вог-
непальної зброї до засобів відповідно до ст. 174 
КУпАП необхідно віднести холодну метальну 
зброю, пристрої для відстрілу патронів, що 
споряджені гумовими або аналогічними за 
своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії та пневматичну зброю калі-
бру понад 4,5 міліметра та швидкістю польоту 
кулі понад 100 метрів за секунду [3].

Легальне визначення холодної метальної 
зброї міститься у п. 1.2.1.2. Методиці кри-
міналістичного дослідження холодної зброї 
та конструктивно схожих з нею виробів. Під 
метальною холодною зброєю необхідно розу-
міти предмети та пристрої, які призначені 
для ураження цілі на відстані. Вона відно-
ситься до холодної зброї опосередкованої дії. 
Визначення холодної зброї також закріплено 
у вищезазначеному документі у п. 1.1: «пред-
мети та пристрої, конструктивно призначені 
та за своїми властивостями придатні для нео-
дноразового завдання шляхом безпосередньої 
дії тяжких (небезпечних для життя у момент 
спричинення) і смертельних тілесних ушко-
джень, дія яких заснована на використанні 
м’язової сили людини» [8].

Існує два види метальної холодної зброї. 
Перший вид має назву проста метальна 
холодна зброя, вона характеризується тим, що 
безпосереднє ураження цілі відбувається за 
рахунок її контакту з предметом, що отримав 
направлений рух внаслідок безпосереднього 
прикладання до нього м’язового зусилля 
людини, наприклад метальний ніж. Другий 
вид, механічна холодна зброя, відрізняється 
від першого, м’язове зусилля людини діє не на 
сам предмет, а його механізм, саме за рахунок 
даної дії, коли спрацьовує механізм й відбува-

ється ураження цілі. До другого виду можна 
віднести луки, арбалети тощо. 

До пристроїв належать такі пістолети і 
револьвери вітчизняного виробництва, які 
конструктивно призначені тільки для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогіч-
ними за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії і технічно не 
придатні для стрільби бойовими патронами. 
При цьому їхня конструкція має забезпечу-
вати неможливість взаємозаміни основних 
частин бойової і спортивної вогнепальної 
зброї, унеможливлює здійснення пострілів в 
автоматичному режимі чергами. Мова йде про 
травматичну зброю несмертельної дії, тобто 
травматичні пістолети. 

Патрони до пристроїв – це патрони, спо-
ряджені гумовими чи аналогічними за сво-
їми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, призначені для відстрілу 
їх тільки пристроями вітчизняного виробни-
цтва і допущені в установленому порядку до 
використання (п. 8. 12. Інструкції). З вище-
наведеного випливає висновок, що по суті, 
якщо травматичні пістолети та револьвери 
не вітчизняного виробництва (а й отже, ско-
ріше за все перебувають у користуванні чи 
власності незаконно), то відповідні дії будуть 
все рівно виключати кваліфікацію за ст. 174 
КУпАП. На нашу думку, це явна прогалина 
законодавства.

Згідно зі Стандартом Міністерства вну-
трішніх справ України Загальних технічних 
вимог пневматичної зброї, конструктивно 
схожих з нею виробів та куль для них «пнев-
матична зброя – це пістолети, револьвери, 
гвинтівки калібру понад 4,5 мм зі швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів на секунду, в 
яких куля приводиться в рух за рахунок стис-
неного газу» [9]. Пневматичну зброю можна 
поділити на види (однозарядна та багатоза-
рядна) та типи. В однозарядній пневматичній 
зброї відсутній подавальний механізм і є лише 
один патронник. Багатозарядна пневматична 
зброя наявний подавальний механізм, або 
більш ніж один патронник, або механізм, який 
подає чи переміщує кулі або патрони з мага-
зина на лінію досилання. 

Виділяють таки типи пневматичної зброї:
1) пружинно-поршнева пневматична 

зброя та конструктивно схожі з нею вироби. 
До цього типу відноситься зброя та вироби, в 
яких для метання кулі використовується попе-
редньо стиснене повітря в процесі перемі-
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щення поршня під дією сил пружності попере-
дньо зведеної пружини. Наприклад, гвинтівки 
ИЖ-38 та ИЖ-38С; 

2) пневматична зброя з попереднім нака-
чуванням, сконструйована таким чином, що за 
рахунок стискання у балоні повітрям під тис-
ком 80-300 атмосфер воно подається у ствол 
через проходження декомпресійної камери. 
Це гвинтівки ВАМ-50, CZ-200 і Walther 
Dominator.

3) до типу компресійної пневматичної 
зброї та конструктивно схожих з нею виробів 
належить зброя та вироби, у яких до пострілу 
повітря знаходиться під тиском, необхідним 
для здійснення розрахункового числа пострі-
лів, а для його стиснення використовується 
компресор, який установлюється на зброї: піс-
толет ИЖ-46, гвинтівки Mendoza. 

4) газобалонна пневматична зброя та кон-
структивно схожі з нею вироби – це зброя та 
вироби, в яких енергія повітря або газу аку-
мульована в балоні (він може відокремлюва-
тися). Суть даного типу зброї полягає у тому, 
що як робоче тіло у неї використовується газ 
(частіше за все вуглекислий), а не повітря. 
Прикладом можуть бути пістолет Макарова 
МР-654К, а також гвинтівки: Umarex Beretta 
Cx4 Storm XT, Umarex 850 Air Magnum, 
Shanghai QB78.

5) патронна пневматична зброя та кон-
структивно схожі з нею вироби – це зброя та 
вироби, у яких енергія повітря газу акумульо-
вана в пневматичному патроні, які є багатора-
зовими. 

Наступним кроком кваліфікації адміністра-
тивного проступку за ст. 174 КУпАП є визна-
чення поняття «населений пункт», оскільки 
воно використовується законодавцем без чіт-
кого роз’яснення його обсягу. При чому не 
тільки в КУпАП, а й в інших важливих норма-
тивно-правових актах, основними серед яких 
є: Земельний Кодекс, Житловий Кодекс Укра-
їнської РСР, закони «Про благоустрій насе-
лених пунктів», «Про дорожній рух», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», «Про 
землеустрій» та інші.

Найпоширеніше визначення поняття 
«населений пункт» міститься в п. 5.10 Пра-
вил дорожнього руху, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 жов-
тня 2001 р. № 1306 (далі – ПДР): «населений 
пункт – забудована територія, в’їзди на яку 
і виїзди з якої позначаються дорожніми 
знаками 5.45 (початок населеного пункту, 

найменування і початок забудови населе-
ного пункту, в якому діють вимоги ПДР, що 
визначають порядок руху в населених пунк-
тах), 5.46 (кінець населеного пункту, місце, 
з якого на даній дорозі втрачають чинність 
вимоги ПДР, що визначають порядок руху 
в населених пунктах), 5.47 (початок населе-
ного пункту, найменування і початок забудови 
населеного пункту, в якому на даній дорозі 
не діють вимоги ПДР, що визначають поря-
док руху в населених пунктах.), 5.48 (кінець 
населеного пункту, кінець населеного пункту, 
позначеного знаком 5.47)» [10]. Це повністю 
відповідає Конвенции о дорожном движе-
нии (п. «с» ст. 1) та Конвенции о дорожных 
знаках и сигналах (п. «b» ст. 1), в яких закрі-
плено, що «термин «населенный пункт» 
означает «застроенную территорию, въезды 
на которую и выезды с которой специально 
обозначены соответствующими знаками или 
которая каким-либо иным образом определена 
в национальном законодательстве» [11; 12],  
але не охоплює всю адміністративно-правову 
сферу й особливо сферу забезпечення гро-
мадського порядку та громадської безпеки, а 
його дефініція не доречна для застосування 
у контексті ст. 174 КУпАП. На дану прога-
лину в законодавстві вказував в своїй ухвалі 
Конституційний суд України «Про припи-
нення конституційного провадження у справі 
за конституційним зверненням голови прав-
ління обслуговуючого кооперативу «Дачно-
будівельний кооператив «Беркут-08» Ускова 
Івана Івановича щодо офіційного тлумачення 
положень частини шостої статті 118 Земель-
ного кодексу України у взаємозв’язку з поло-
женнями статей 15, 16 Закону України «Про 
кооперацію», статті 237 Цивільного кодексу 
України, поняття «населений пункт», яке міс-
титься в пункті «ж» частини другої статті 25 
Закону України «Про землеустрій» та час-
тині четвертій статті 173 Земельного кодексу 
України, статей 152, 155 Земельного кодексу 
України»: «п. 3.2. Необхідність офіційного 
тлумачення поняття «населений пункт», яке 
міститься у пункті «ж» частини другої статті 
25 Закону № 858 та частині четвертій статті 
173 Кодексу, в аспекті його тотожності з 
поняттям «адміністративно-територіальна 
одиниця» Голова правління кооперативу 
обґрунтовує законодавчою неврегульованістю 
цього питання. Конституційний Суд України в 
ухвалах від 24 червня 2009 року № 34-у/2009, 
від 18 травня 2010 року № 33-у/2010 наголо-
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шував, що заповнення прогалин у законах має 
здійснювати законодавець внесенням до них 
змін та доповнень, а не Конституційний Суд 
України шляхом офіційного тлумачення зако-
нів України або їх окремих положень» [13].

Окрім цього, таким, що не втратив чин-
ність, залишається й Указ Президії Верховної 
ради Української РСР «Про порядок вирі-
шення питань адміністративно-територіаль-
ного устрою Української РСР», який визначає, 
що «до міських населених пунктів належать 
міста республіканського, обласного, район-
ного підпорядкування і селища міського типу, 
до сільських – села і селища незалежно від 
їх адміністративної підпорядкованості» [14]. 
Постає питання щодо доцільності викорис-
тання вищенаведеного положення взагалі, й 
при кваліфікації адміністративних правопо-
рушень у сфері забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки, зокрема. 
А також питання, що саме треба розуміти під 
територіальним устроєм Української РСР у 
той час коли ми живемо в незалежній, демо-
кратичній Україні? Виходячи зі змісту ст. 174 
КУпАП стрільба з передбачених видів зброї 
будь-де на території України, окрім спеці-
ально відведених місць буде тягнути за собою 
накладення адміністративного стягнення. 

Визначення чи переліку таких спеціально 
відведених місць на сьогоднішній час не існує, 
як правило до них відносять стрільбища та 
тири (стрілецькі тири). Між собою вони, перш 
за все, відрізняються площею та відповідно 
місцем розташування, оскільки тиром при-
йнято вважати закрите (напівзакрите) місце, 
а стрільбище – відкрите, тому останнє пови-
нно мати значну територію для відповідності 
всім умовам безпеки проведення стрільби. 
В межах досліджуваної нами теми наголо-
симо, що суб’єкту, який проводить кваліфі-
кацію важливо пам’ятати, що за будь-яких 
умов згідно з п. 2.1. Інструкції: «здійснюючи 
дозвільну систему, органи внутрішніх справ 
відповідно до законодавства України видають 
міністерствам та іншим центральним органам 
виконавчої влади, підприємствам, установам, 
організаціям дозволи на відкриття та функці-
онування стрілецьких тирів і стрільбищ» [3]. 
Таким чином суб’єкти господарювання пови-
нні мати відповідний дозвіл і лише в такому 
випадку тир або стрільбище буде вважатися 
«відведеним місцем для стрільби». До того ж 
таке місце повинно «відповідати вимогам ДБН 
В.2.2-13-2003 «Державні будівельні норми 

України. Будинки і споруди. Спортивні та фіз-
культурно-оздоровчі споруди», мати висновок 
Державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру щодо відповід-
ності приміщень заходам безпеки, які вису-
ваються до них, і придатності проведення в 
них стрільби з певних видів зброї, мати пункт 
вивчення матеріальної частини зброї, спеці-
альних засобів, правил поводження з ними та 
їх застосування» (п. 9.16) [15], а також іншим 
вимогам національного законодавства.

Безумовно питання щодо визначення місць, 
відведених для стрільби, вимагає рішення. 
У ВРУ зареєстровано два альтернативні про-
екти Законів «Про вогнепальну зброю цивіль-
ного призначення» та «Про цивільну зброю і 
боєприпаси», які конкретизують місця, відве-
дені для стрільби, але використовують зовсім 
різні підходи. У ст. 28 проекту Закону «Про 
вогнепальну зброю цивільного призначення» 
введено поняття «спеціально обладнані місця 
для використання зброї – це земельна ділянка, 
будівля, споруда, або їх частина, рухоме 
майно, облаштовані фізичними особами або 
юридичними особами незалежно від форми 
власності для безпечного використання зброї 
відповідно до її тактико-технічних характе-
ристик» [16]. До таких місць він відносить 
також тири і стрільбища, прямо зазначаючи це 
в статті. Альтернативний законопроект визна-
чає поняття «стрілецький тир як спеціально 
обладнане приміщення, будова, споруда або 
територія, яка постійно використовується для 
занять зі стрільби» та «стрільбище – комп-
лекс, який складається з двох або більше стрі-
лецьких тирів та розташовується на окремій 
земельній ділянці» [17]. Виключно з підходу 
проведення адміністративної кваліфікації вве-
дення поняття «спеціально обладнане місце 
для використання зброї» здається нам більш 
вдалим і прогресивним, таким що охоплює всі 
території, що можуть буди пристосовані для 
стрільби. 

Інструкцією із заходів безпеки при пово-
дженні зі зброєю встановлюється загальний 
порядок поводження зі зброєю, крім того, в 
тирах і на стрільбищах може бути закріплено 
й інші правила в залежності від їх власної полі-
тики. Наприклад, на офіційному сайті Стрілець-
кого тиру КМО ФСТ «Динамо» міста Києва 
розміщені наступні правила при проведенні 
стрільб: «направляти ствол зброї в будь-яку 
іншу сторону, крім мішені; утримувати палець 
на спусковому гачку до і після стрільби (в пере-
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рвах між веденням вогню вказівний палець 
руки, що утримує зброю, повинен знаходитися 
на спусковий скобі, затворі, після стрільби 
зброя має бути поставлена на запобіжник); 
класти зброю на поверхню столу вогневого 
рубежу з вимкненим запобіжником, поставле-
ним на бойовий взвод курком; вести вогонь без 
команди; передавати зброю іншій особі, крім 
інструктора; при проведенні стрільб в навуш-
никах та окулярах, забороняється поправляти 
ці предмети будь-якою рукою в момент, коли 
зброя перебуває в руках; використовувати 
для стрільби несправне зброю; готуватися до 
стрільби, прицілюватися в мішені або інші 
предмети, перебуваючи поза вогневої позиції; 
повертати зброю від стрілецького напрямку при 
будь-яких діях із зброєю; торкатися до лежачої 
на столі зброї, коли в секторі стрільби перебу-
вають люди; залишати на стрілецькій позиції 
заряджену зброю або зброю із закритим затво-
ром; залишати зброю без нагляду, торкатися 
до зброї або брати її без дозволу інструктора; 
виносити заряджену зброю зі стрілецької пози-
ції; стріляти по іншим предметам, що не відно-
сяться до виконання вправи (рами, траси, апа-
ратура, прапорці, номера щитів і т.д.); цілитися 
і стріляти в мішень іншого стрільця; заряджати 
та перезаряджати зброю при одночасному 
натисканні на спусковий гачок; направляти 
зброю (заряджене, незаряджене, розібране, 
навчальний, несправне) в тил на присутніх і в 
сторони» [18]. СРК «Апекс», що розташова-
ний у місті Львові на своєму сайті опубліку-
вав дещо інші правила. «В тирі забороняється: 
брати без дозволу зброю, взводити, заряджати 

та стріляти з неї без дозволу інструктора тиру; 
направляти зброю, незалежно заряджена вона, 
чи ні – в сторону людей; стріляти не в сторону 
мішеней; стріляти по мішеням, які не вказані 
інструктором тиру; виносити зброю за межі 
приміщення тиру; заходити за протилежну сто-
рону спеціального столу в сторону мішеней; 
курити в приміщенні тиру; особам, які знахо-
дяться в тирі в нетверезому стані, у стрільбі 
може бути відмовлено» [19]. Додаткові пра-
вила, що діють у тирах, мають право на життя 
тільки за умови дотримання основних вимог 
щодо забезпечення безпеки при поводженні зі 
зброєю. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, 
що невизначеність понять, які містяться у 
ст. 174 КУпАП ускладнюють процедуру ква-
ліфікації адміністративних проступків за 
цією статтею. Неузгодженість термінології, 
зокрема назви органів, які фактично й контр-
олюють майже всі питання, пов’язані зі вико-
ристанням зброї (органи внутрішніх справ, 
органи Національної поліції), неупорядкована 
правова база щодо обігу вогнепальної зброї, 
лише погіршує ситуацію. На нашу думку, 
необхідно на законодавчому рівні роз’яснити 
зміст поняття «населений пункт», яке зможе 
використовуватись саме у сфері діяльності 
дозвільної системи Національної поліції Укра-
їни, а також визначитися з прийняттям закону, 
який буде регулювати обіг цивільної зброї, де 
прописати положення про тири та стрільбища, 
які будуть визначати основні положення та 
правила поводження зі зброєю у спеціально 
відведених місцях для стрільби.
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КОНФЛІКТИ В СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНУ

У статті досліджено сутність взаємодії сімейно-побутових конфліктів та вчиненням насильницьких зло-
чинів в сімейній сфері, встановлено нерозривний зв’язок між наявністю в особи комплексу сваволі і ілюзій 
та її здатністю до проявлення агресивної поведінки. 

Ключові слова: конфлікти, сімейно-побутова сфера, насильницькі злочини, комплекс сваволі й ілюзій, 
жертва. 

В статье исследована сущность взаимодействия семейно-бытовых конфликтов и совершением на-
сильственных преступлений в семейной сфере, установлена неразрывная связь между наличием у чело-
века комплекса своеволия и иллюзии и его способности проявлять агрессивное поведение. 

Ключевые слова: конфликты, семейно-бытовая сфера, насильственные преступления, комплекс сво-
еволия и иллюзии, жертва. 

In the article has been analyzed the nature of interaction between family and domestic conflict and committing 
violent crimes in the family sphere, established the intrinsic relationship between presence in person the complex 
of self-will and illusions and its ability to display of aggressive behavior.

Key words: conflicts, family and domestic sphere, violent crimes, the complex of self-will and illusions, victim. 

РОЗДІЛ 7 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Первинним елементом впливу на соціалі-
зацію кожної людини є сім’я, яка повинна мак-
симально забезпечувати пристосування її чле-
нів до умов суспільного життя, до виконання 
соціальних норм, готовність зайняти певне 
місце в суспільній системі [2, c. 36]. Ступінь 
впливу сім’ї на її членів залежить від її струк-
тури, розміру, єдності, тривалості існування, 
особистісних якостей родичів, наявності 
глави родини, рольового розподілу функцій. 
При цьому на якісну характеристику таких 
складників впливають економічна, політична 
й соціальна ситуації, що складаються в соці-
умі в певний період розвитку держави. Тобто 
макросередовище й мікросередовище не 
тільки впливають на особистість, а й постійно 
взаємодіють між собою. 

На даному етапі існування нашої держави 
характерною є зміна головних орієнтирів 
міжособистісних взаємин. Так, на противагу 
традиційним поглядам щодо функціонування 
сім’ї як стабільного й найголовнішого осе-
редку мікросередовища, побудованого на 

основі таких моральних цінностей, як повага, 
вірність, любов, підтримка, набувають дедалі 
більшої популярності ідеї власного матері-
ального збагачення (поліпшення майнового, 
фінансового, житлового становища), напри-
клад, шляхом вигідного спадкування, одру-
ження або розлучення. Саме даними змінами 
обумовлена актуальність дослідження прове-
деного в статті. 

У сім’ях, члени яких мають різні інтереси 
й соціальні проблеми, а також шляхи й спо-
соби досягнення таких інтересів, доволі часто 
можна спостерігати випадки застосування 
насильства для вирішення певного міжосо-
бистісного конфлікту. Адже фактична наяв-
ність протилежних позицій вже несе в собі 
потенційну небезпеку, яка, у свою чергу, поро-
джуватиме конфлікт, тобто гостре зіткнення 
між членами сімейно-побутового оточення, 
що виникає з їх протилежних поглядів, інтер-
есів, позицій, потреб, які формуються та усві-
домлюються в процесі соціальної взаємодії і 
супроводжуються прагненням будь-яким спо-
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собом спричинити максимальну шкоду опо-
ненту [5, c. 99; 4, c. 138]. 

Саме тому, завданням даної статті є про-
ведення ґрунтовного дослідження природи 
міжособистісних конфліктів, які виникають 
у сфері сімейно-побутових й можуть призво-
дити до вчинення насильницьких злочинів. 

Деякі вчені стверджують, що конфлікти 
(в тому числі із застосуванням насильства), 
пов’язані з неповагою до людської особис-
тості, невихованістю, безкультур’ям, неін-
телігентністю, полягають у невиконані схем 
морального саморегулювання. При цьому 
поєднання таких обставин, як антисуспільна 
поведінка або погляди членів родини, її 
виховна неспроможність, порушення струк-
тури й матеріальна скрута можуть утворювати 
комплекс криміногенного впливу [12, c. 178].

Підтримуючи дану думку, можна додати, 
що наявність самої ідеї вирішити певний між-
особистісний конфлікт шляхом порушення 
соціально-правових норм, застосувавши при 
цьому насильство, вже є проявом наявності 
в особи комплексу сваволі та ілюзій. Адже 
людина, воля і свідомість якої узгоджена з 
законами природи, намагатиметься вирішити 
будь-який конфлікт, дотримуючись соціальних 
норм, і ніколи не застосує насильство щодо 
іншої особи лише для того, щоб нав’язати 
власну точку зору. 

В даному випадку доречно згадати точку 
зору С. В. Бобровник щодо необхідності удо-
сконалення правового забезпечення людської 
комунікації, яке повинно реалізовуватись не 
за допомогою апарату примусу, заборон та 
обмежень, що відображають насильницький 
аспект права, а бути побудованим на засобах 
правового компромісу [1, c. 333]. 

На нашу думку, одним із засобів правового 
компромісу в міжособистісних відносинах 
є приведення волі і свідомості особи у стан 
узгодженості із законами природи. Саме за 
такої умови будь-який конфлікт (у тому числі 
й у сімейно-побутовій сфері) може бути вирі-
шений ненасильницьким способом, а відпо-
відно, й без застосування примусу, заборон та 
обмежень. 

Деякі вчені загальними кримінологічними 
причинами сімейно-побутової злочинності 
визначають: погіршення рівня життя і соці-
ально-економічну нестабільність (що часом 
зумовлює суперечності між природними 
бажаннями мати дитину й економічним ста-
тусом; неможливість розвивати свої таланти, 

культурні запити); зменшення кількості робо-
чих місць та пов’язане з цим безробіття; поши-
реність у засобах масової інформації, переду-
сім на телебаченні, пропаганди насильства та 
жорстокості, деструктивний вплив відеопро-
дукції; поширення алкоголізму та наркоманії; 
укорінення в суспільній свідомості цільової 
установки на індивідуальне виживання, від-
сутність соціальних ідеалів, певний ідеологіч-
ний вакуум у суспільстві та криза моральності; 
поширення неформальних (незареєстрованих 
офіційно) шлюбів, а відтак – менший рівень 
солідарності сім’ї, збільшення кількості розлу-
чень і частки неповних сімей; слабка дієвість 
системи матеріальної допомоги сім’ям, які її 
потребують, загалом матеріальна залежність 
жінок від чоловіків [7, c. 127].

При цьому іноді наводяться твердження, 
за якими міжособистісні конфлікти в сімейно-
побутовій сфері, нерідко із застосуванням 
насильства, виникають через: боротьбу за 
лідерство, нерівномірність матеріальної забез-
печеності різних верств населення, алкоголізм 
і наркоманію [12, c. 194]; психологічну несу-
місність індивідів [3, c. 72]; труднощі адап-
тації (пристосування) одного з подружжя до 
умов спільного життя, в яких повинна розви-
ватися нова сім’я, низький моральний рівень 
подружжя або негативна морально-психоло-
гічна перебудова одного з подружжя, прояв у 
взаємовідносинах з членами родини роздрато-
ваності, яка виникає через проблеми на роботі 
[10, c. 42]. 

Для сучасного суспільства характерним є 
явище масового алкоголізму, що спричиняє 
деформацію способу життя й загострюється 
конфліктність, спотворюється сприйняття 
конкретних життєвих ситуацій. Здатність до 
рольового регулювання поведінки послаблю-
ється і доповнюється впливом сформованих 
раніше установок на фізичне покарання членів 
сім’ї за будь-які, часто навіть несуттєві про-
вини. Полегшується вибір кримінального варі-
анта вирішення сімейного конфлікту [9, c. 59]. 

На нашу думку, всі ці чинники (які мають 
як загальний кримінологічний характер, так 
і міжособистісний) можуть бути лише умо-
вами, що за існування в особи комплексу 
сваволі та ілюзій сприятимуть вчиненню 
стосовно іншого члена сім’ї певного виду 
насильства. Дані умови мають суб’єктивний 
характер, адже, хоча й існують у соціумі неза-
лежно від бажання осіб, але їх якісний зміст 
залежить від індивідуального сприйняття їх 
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кожною особою окремо. У процесі розвитку 
соціально-економічного й політико-культур-
ного життя суспільства в той чи інший період 
державотворення змінюється саме ставлення 
до даних умов. При цьому жоден з переліче-
них вище чинників не може зникнути взагалі. 

Так, алкоголізм існував і у минулому сто-
літті, але, порівняно з радянським періодом, 
останнім часом рівень зловживання спирт-
ними напоями значно зріс. Те саме стосується 
й пропаганди культу насильства і жорстоко-
сті. Сьогодні, крім того, що суспільство не 
засуджує проявів жорстокості й агресії, стає, 
навпаки, «престижно» мати репутацію небез-
печної особи. При цьому з боку держави не 
виробляються адекватні спроби боротьби з 
даними явищами. Дедалі частіше можемо 
спостерігати, як випадки застосування сили 
щодо незахищених верств населення взагалі 
ігноруються правоохоронними органами. За 
таких умов для реалізації властивого особі 
комплексу сваволі й ілюзій шляхом учинення 
насильницьких дій немає жодних перепон з 
боку держави й суспільства. Дані умови спри-
яють поширенню антисоціальної спрямова-
ності особистості як результату взаємодії кри-
міногенних факторів сімейної десоціалізації з 
негативним впливом несімейного середовища. 

На нашу думку, жертви злочинів у сімейно-
побутовій сфері мають специфічні віктимні 
властивості й повинні досліджуватися без 
відриву від криміногенної сімейної ситуації. 
Адже відносини між членами однієї сім’ї вже 
мають специфічний характер через те, що 
об’єднують у собі одночасно індивідуальні 
й спільні інтереси, потреби, бажання, споді-
вання. І хоча конфлікти у сімейно-побутовій 
сфері розвиваються за подібним сценарієм 
(гостре зіткнення інтересів членів родини з 
приводу протилежних інтересів, поглядів, 
потреб), умови, які сприяють виникненню 
деструктивних сімейно-побутових конфлік-
тів, що зумовлюють вчинення насильницького 
злочину одним членом сім’ї стосовно іншого, 
в кожному окремому випадку є специфічними. 

Так, Л. В. Крижна навела таку спільну для 
злочинів, які вчиняються у сфері сімейно-
побутових конфліктів, кримінологічну харак-
теристику: 

1) особливе значення в ґенезі злочинів у 
сфері сімейно-побутових відносин має безпо-
середня конфліктна ситуація, у якій відбува-
ється зіткнення протилежних інтересів, харак-
терів, прагнень; конфлікт може виникнути з 

будь-якої незадоволеної потреби (соціального 
спілкування, престижу, сексуального незадо-
волення), але нерідко його основою є міжосо-
бистісні антипатії, психологічна несумісність; 

2) за своєю сутністю конфлікт – дефект 
соціального спілкування, найбільш типовий 
для розглянутих сфер відносин, де соціальний 
контроль за поведінкою є слабкий, де нерідко 
існують зневажливе або байдуже ставлення до 
особи та її інтересів з боку членів родини;

3) у сфері сімейно-побутових відносин 
виділяються злочини як результат: тривалого і 
гострого конфлікту, ініціатором якого був зло-
чинець; ситуаційно зумовленої конфліктної 
поведінки потерпілого; аморального способу 
життя злочинця й потерпілого; вирішення 
злочинцем внутрішнього особистісного кон-
флікту суспільно небезпечним засобом в 
об’єктивно нейтральній ситуації [6, c. 40]. 

Якщо розглядати певний насильницький 
злочин в розрізі даної схеми, то можна вста-
новити, що конфліктна ситуація виникає саме 
внаслідок несприйняття особою-злочинцем 
(агресором) жертви як особистості, неповаги 
до її людських потреб та інтересів. Застосу-
вання насильницьких дій одним із подружжя 
проти іншого, може нести в собі певний еле-
мент помсти (акту розплати, заподіяння зла 
за зло [8, c. 51]) за подружнє життя, яке не 
склалось. Як стверджував В. Фокс, взаєми-
нам у родині властиве психічне напруження, 
патологічною формою якого може стати садо-
мазохістська модель, що породжує фрустра-
цію. Психічне напруження, яке акумулюється 
у сімейної людини, потребує певного роз-
рядження, що проявляється в агресивності 
[11, c. 215]. Формами розрядження можуть 
бути сварки, словесні образи, а в крайніх 
випадках застосування фізичного насильства. 
У свою чергу, лише особа, яка є носієм комп-
лексу сваволі та ілюзій, формою розрядки 
при психічному напруженні обере вчинення 
насильницьких дій проти іншої особи (жор-
стоке поводження, систематичне приниження 
людської гідності) і проти себе самої (само-
губства). Для того, щоб конфліктна ситуація в 
сімейно-побутовій сфері могла перетворитися 
на конкретну життєву ситуацію, в якій вчиня-
ється злочин, тобто був би наявним механізм 
злочинної поведінки, необхідно, щоб воля і 
свідомість агресора та потенційної жертви 
перебувала в стані сваволі та ілюзій і прояв-
лялася в бажанні й можливості агресора вчи-
нити (вчиняти протягом певного періоду часу) 
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певні насильницькі дії проти іншого члена 
родини (потенційної жертви). 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, 
що при вирішенні особою міжособистісного 
конфлікту в сімейно-побутовій сфері шля-
хом застосування певної форми насильства 
реалізується її комплекс сваволі й ілюзій.  
У свою чергу умови, що сприяють виник-

ненню такого конфлікту, в кожному окре-
мому випадку будуть різними. Саме тому 
складно виробити дієвий механізм боротьби 
з процесом віктимізації у сфері сімейно-
побутових відносин. Адже доволі проблема-
тичним є розроблення й запровадження єди-
ної програми щодо застосування насильства 
в сімейно-побутовій сфері. 
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ПРОБЛЕМА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ

У статті висвітлені проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених, досліджено етапи та засоби ре-
соціалізації неповнолітніх засуджених.
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В статье освещены проблемы ресоциализации несовершеннолетних осужденных, исследованы этапы 
и средства ресоциализации несовершеннолетних осужденных.
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The article reviews the problem of resocialization of juvenile delinquents, investigated stages and means of 
resocialization of juvenile offenders.
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Постановка проблеми. Кількість непо-
внолітніх, які стають на шлях злочинності, у 
наш час стрімко росте. З початку 90-х років 
минулого століття в Україні стала чітко про-
стежуватися трансформація ціннісних орі-
єнтацій молоді. У певної частини з’явилася 
стійка тенденція відсутності поваги до зако-
нослухняної поведінки [1, с. 177]. Порушення 
неповнолітніми кримінально-правових норм 
свідчить про серйозні недоліки в їх вихованні. 
Так само негативно впливає на поведінку 
неповнолітніх правопорушників неналаго-
джений механізм включення підлітків в життя 
суспільства. Саме тому злочинність неповно-
літніх постійно знаходиться в полі зору гро-
мадськості, органів правопорядку, а також є 
предметом широких наукових досліджень. 

Актуальність. Проблематика ресоціаліза-
ції неповнолітніх засуджених є надзвичайно 
актуальною, адже спрямована на форму-
вання покоління, що в майбутньому суттєво 
впливатиме на долю нашого суспільства, як 
невід’ємний її елемент.

Аналіз останніх досліджень. Проблема 
ресоціалізації засуджених завжди викликала 
значне зацікавлення серед науковців. Вагомий 
внесок у розвиток вчення про злочинність 
неповнолітніх зробили такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як Ю.М. Антонян, В.С. Батир-
гареєва, В.Й. Бочелюк, А.В. Блага, Б.М. Голо-
вкін, В.В. Голіна, А.П. Гусак, І.М. Даньшин, 
С.Ф. Денисов, О.М. Джужа, В.П. Ємельянов, 

А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, І.І. Карпець, 
Н.Ф. Кузнецова, В.М. Кудрявцев, Г.М. Мінь-
ковський, М.С. Рибак, Ф.М. Решетніков,  
І.К. Туркевич, В.І. Шакун та ін. Однак фак-
тично в юридичній науці відсутнє комплексне 
визначення поняття ресоціалізації неповноліт-
ніх злочинців, засуджених до позбавлення волі.

Мета. З’ясування особливостей процесу 
ресоціалізації неповнолітніх та обґрунтуванні 
необхідності цілісної системи ресоціалізації, 
яка дозволяє цій молоді адаптуватися у сучас-
ному суспільстві з найменшими втратами.

Виклад основного матеріалу. Для сучас-
ної України актуальною є проблема ресоціалі-
зації неповнолітніх, які повертаються з місць 
позбавлення волі. У підлітків, які перебува-
ють за ґратами, відмічається високий рівень 
тривожності, виснаження нервової системи, 
знижуються пізнавальні процеси, негативні 
емоції переважають над позитивними, втра-
чається активність і настрій. Соціально-пси-
хологічні проблеми, пов’язані з ізоляцією, 
надзвичайно складно долати навіть дорослій 
людині, а тим більше дитині.

Вочевидь, неповнолітні належать до най-
менш захищеної та найбільш вразливої соці-
альної верстви населення, що пояснюється 
багатьма соціально-економічними, медич-
ними, психологічними та психофізіологіч-
ними причинами. Щодо неповнолітніх засу-
джених, то ці проблеми значно каталізуються, 
адже вони пов’язуються з фізичною ізоляцією 
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від суспільства, примусовістю та підконтр-
ольованістю утримання у замкненому серед-
овищі, суттєвою обмеженістю в реалізації 
своїх потреб, неминучими критичними змі-
нами у психічних станах, ослабленістю фізич-
ного здоров’я та підвищеною узалежненістю 
від соматичних та інфекційних захворювань, 
типових для місць позбавлення волі. 

Ресоціалізація неповнолітніх, розпочата 
ще під час відбування засудженим покарання, 
важливого значення набуває вже після його 
звільнення з місць позбавлення волі. Повер-
нення у суспільство проблемної молоді, яка 
скоїла злочин, є для неї дуже нелегким кроком. 
Перед нею стоїть складне завдання – подо-
лати труднощі на життєвому шляху, змінити 
свій характер, звички, думки, створити у собі 
нову особистість. Проходячи такий шлях, як 
процес ресоціалізації, можливо стати вільним 
громадянином нашої держави.

Ресоціалізація – це складна соціально-
правова категорія, яка охоплює різні сторони 
єдиного процесу відновлення й розвитку соці-
ально корисних зв’язків і відносин, як під час 
відбування покарання, так і після нього. Вона 
є складним довготривалим процесом, в основу 
якого покладений комплекс психологічних, 
економічних, медичних, юридичних та органі-
заційних заходів.

Чинний КВК України у ст. 6 надає визна-
чення ресоціалізації як певної універсальної 
категорії, що має однакове значення для всіх 
засуджених до позбавлення волі: ресоціалі-
зація – це свідоме відновлення засудженого 
в соціальному статусі повноправного члена 
суспільства; повернення його до самостійного 
загальноприйнятого соціально-норматив-
ного життя в суспільстві [2]. Незважаючи на 
наведене законодавче формулювання, у науці 
ресоціалізація тлумачиться дещо інакше, при 
цьому спільним є лише визнання, що вона 
являє собою складну соціально-правову кате-
горію, що охоплює різні сторони єдиного про-
цесу відновлення й розвитку соціально корис-
них зв’язків і відносин як під час відбування 
покарання, так і після цього.

Узагальнення наявних поглядів на ресоці-
алізацію дає змогу стверджувати, що її розу-
міють, як: 1) процес виправлення засудженого 
або формування в нього позитивних рис та 
якостей, які сприяють поважному ставленню 
до людини, суспільства, праці, норм моралі, 
звичаїв, традицій та стимулюють поведінку 
без порушень норм права чи реструктуриза-

ції соціальних якостей, тобто, ресоціалізацію; 
2) систему послідовних етапів, культурно-
виховних заходів, що позитивно відображають 
дію і результати суб’єктивно-особистісного 
виховання засудженого, а також ефективність 
реабілітаційно-виховної роботи адміністрації 
установи кримінально-виконавчої системи; 
3) результат, що полягає у зміні особистості 
[3, с. 265].

На думку дослідників ресоціалізація 
як процес складається з низки органічно 
пов’язаних етапів, на яких різні суб’єкти пови-
нні здійснювати комплексний вплив на тих, 
хто вчинив злочин, з метою забезпечення мож-
ливостей адаптації та подальшої інтеграції 
цих осіб після звільнення від відбування пока-
рання до умов життя на волі [4, с. 62]. В осно-
вному вчені виділяють два основні етапи 
процесу ресоціалізації: пенітенціарний (під 
час відбування покарання) і постпенітенціар-
ний (після звільнення засудженого від відбу-
вання покарання). Водночас, В.Корчинський, 
С.Фаренюк, Л.Шевченко, О.Неживець наголо-
шують, що активна ресоціалізація особи, яка 
скоїла кримінальний злочин, може починатися 
вже з моменту її арешту, тобто в допенітнці-
арний етап перебування засудженого в місцях 
позбавлення.

Перший етап ресоціалізації – допенітенці-
арний – це період, який починається з моменту 
скоєння злочину та арешту, продовжується в 
ході досудового слідства (перебування в слід-
чому ізоляторі) та судового процесу, якщо 
неповнолітній правопорушник визнає свою 
провину, щиро кається та засуджує свою зло-
чинну поведінку. Велику ресоціалізуючу роль 
на цьому етапі відіграє соціально-психоло-
гічні механізми усвідомлення вини, нане-
сення шкоди та порушення соціальної гармо-
нії неповнолітнім [5, с. 67]. Треба спробувати 
зруйнувати у свідомості неповнолітніх сус-
пільні стереотипи про існування тюремних 
правил шляхом налагодженої взаємодії із 
самими виховними колоніями і запрошенням 
на виховні заходи персоналу колоній і засу-
джених. Допенітенціарний етап ресоціалізації 
закінчується переведенням неповнолітнього із 
СІЗО до виховної колонії за рішенням суду.

Другий, основний, етап процесу ресо-
ціалізації – пенітенціарний – відбувається 
з моменту прибуття засудженого в колонію 
й закінчується звільненням. У свою чергу, 
він також поділяється на декілька періодів: 
1) адаптація до умов виконання покарання; 
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2) єдиний процес виховання, перевиховання, 
виправлення та самовиховання засуджених; 
3) підготовка засуджених до звільнення. Три-
валість цих періодів є різною для кожного 
неповнолітнього злочинця. Істотний вплив 
у цьому процесі роблять: наявність або від-
сутність кримінальних установок, ступінь 
психологічної підготовленості до відбування 
покарання, психолого-педагогічні особли-
вості підлітка, соціальне середовище, до якого 
потрапив неповнолітній у колонії та у якому 
ріс до позбавлення волі. 

В період адаптації перебування у виховній 
колонії для більшості неповнолітніх злочин-
ців є найбільш важким і навіть критичним. 
У цей період особливо гостро відчувається 
обмеження потреб, зміна звичних стереотипів, 
що може викликати стан підвищеної дратів-
ливості. У окремих осіб це, навпаки, виража-
ється в стані пригніченості. Специфічні пси-
хічні стани, викликані фактом позбавлення 
волі, особливо повно виявляються на початку 
і викликаються зміною попереднього стерео-
типу життя під впливом режиму колонії. На 
цьому етапі медичним персоналом здійсню-
ється медичне обстеження, а психологами й 
педагогами – первинне психолого-педагогічне 
вивчення особистості новоприбулих та кла-
сифікація засуджених за різними ознаками. 
Дані про вчинені злочини й особистість засу-
дженого, одержані в результаті вивчення при 
прийомі до колонії, мають неабияке значення 
для розподілу засуджених неповнолітніх по 
відділеннях, сприяють диференційованому 
підходу до різних груп засуджених у процесі 
виконання покарання, їх індивідуалізації.

Період єдиного процесу виховання, пере-
виховання, виправлення та самовиховання 
засуджених починається з появою позитивних 
емоцій, станів, інтересів, що викликають, під-
вищують активність засудженого та свідчить 
про його відносну адаптацію до умов позбав-
лення волі в колонії. Він характеризується 
появою цілей в житті, виробленням шляхів 
їх досягнення. У засудженого більшою мірою 
виявляються розкаяння у скоєному злочині, 
прагнення відшкодувати завданої шкоди, пере-
оцінка ціннісних орієнтацій в житті. Основним 
змістом роботи на даному, основному, етапі 
ресоціалізації особистості неповнолітнього 
засудженого є: всебічне виховання; загальна 
середня освіта; професійно-технічна освіта; 
вища освіта; участь у самодіяльних органі-
заціях та самоврядуванні; звернення до релі-

гії як засобу виправлення; суспільно корисна 
праця; дотримання режиму і самодисципліна; 
психологічна допомога; підтримка соціально 
корисних зв’язків із сім’єю, друзями, колегами 
та ін. Виховання, перевиховання, виправлення 
та самовиправлення відбуваються у про-
цесі дотримання режиму, суспільно корисної 
праці, соціально-виховної роботи, загальноос-
вітнього і професійно-технічного навчання та 
громадського впливу.

Період підготовки засуджених до звіль-
нення повністю збігається з перебуванням 
засудженого в дільниці соціальної адаптації, 
куди направляються засуджені, які право-
мірно себе поводять і сумлінно ставляться до 
навчання. Індивідуальні програми підготовки 
засуджених до звільнення повинні перед-
бачати координацію діяльності керівництв 
установи виконання покарань та місцевих 
органів влади тих територій, на які повинні 
повернутися особи після відбування пока-
рання, що вимагає попередньої підготовки 
розміщення на проживання, працевлашту-
вання, розв’язання інших побутових проблем, 
з якими зіштовхнуться звільнені на волі та 
забезпечення контролю і зворотного зв’язку 
між установою виконання покарань, місце-
вими органами влади та регіональними цен-
трами зайнятості населення [6, с. 36]. 

Третій, постпенітенціарний, етап ресоціа-
лізації неповнолітніх засуджених починається, 
коли неповнолітній уже потрапляє на волю. Це 
етап повної й остаточної ресоціалізації, метою 
і результатом якої повинна стати реінтеграція 
(повторна інтеграція в суспільство) неповно-
літнього засудженого. Провідними механіз-
мами процесу ресоціалізації на цьому етапі 
виступають соціальна реабілітація та соці-
альна адаптація, які відбуваються разом або 
з відносною послідовністю. Опинившись на 
волі, неповнолітній зустрічається з цілою низ-
кою проблем: побутових (втрата житла за час 
відбування покарання, розпад сім’ї або неба-
жання повертатися в сім’ю, відсутність житла 
до арешту, втрата навичок побутового обслу-
говування тощо); працевлаштування (відсут-
ність потрібної кваліфікації, дефіцит робочих 
місць, відмова в прийняття на роботу тощо); 
соціально-психологічних (упереджене став-
лення оточуючих; невпевненість у собі, озло-
блення, агресія проти суспільства; негативний 
вплив кримінального мікросередовища тощо) 
[7, с. 7]. Отже, на початковому етапі перебу-
вання на волі неповнолітньому необхідне від-
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новлення (або набуття) соціального статусу, 
стосунків з оточуючими людьми, зв’язків із 
соціальними інститутами, соціально-психоло-
гічної гармонії для подальшої успішної адап-
тації та інтеграції в суспільство [8, с. 64].

Висновок. Ресоціалізація особистості 
неповнолітнього правопорушника є безпе-
рервним процесом, що складається з низки 
послідовних етапів (допенітенціарного, пені-
тенціарного та постпенітенціарного) та різ-
них психологічних, соціально-педагогічних та 
інших механізмів на кожному етапі. Програма 
ресоціалізації неповнолітніх, звільнених з 

місць позбавлення волі, полягає не тільки 
у викоріненні негативних рис засудженого, 
перевихованні, а також у формуванні в нього 
позитивних рис шляхом самовдосконалення, 
самовиховання. Тому процес ресоціалізації 
неповнолітнього повинен підтримувати його 
самоповагу і самодостатність, формуючи при 
цьому риси, котрі б допомагали йому бути 
повноцінним членом суспільства. Ефектив-
ною вона буде лише при врахуванні індивіду-
альних якостей, психологічних особливостей 
неповнолітніх, які є необхідними для повно-
цінного існування в суспільстві. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 117 КК УКРАЇНИ  

(УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ)

У статті аналізується об’єктивна сторона складу злочину передбаченого ст. 117 КК України, яка вста-
новлює кримінальну відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, досліджуються 
проблемні питання при визначенні об’єктивної сторони у цьому злочині, обґрунтовуються пропозиції, спря-
мовані на вдосконалення кримінального законодавства України. 

Ключові слова: об’єктивна сторона складу злочину, пологи, під час пологів, відразу після пологів.

В статье анализируется объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК 
Украины, которая устанавливает уголовную ответственность за убийство матерью своего новорожденного 
ребенка, исследуются проблемные вопросы определения объективной стороны в этом преступлении, обо-
сновываются предложения, направленные на совершенствование уголовного законодательства Украины. 

Ключевые слова: объективная сторона состава преступления, роды, во время родов, сразу после 
родов.

This article analyzes objective side of the crime, which provided for Article 117 of the Criminal Code of Ukraine 
and establishes criminal responsibility for the murder of a newborn child by her mother, explores problematic 
issues in determining the objective side of this crime, substantiates proposals aimed at improving the criminal 
legislation of Ukraine.

Key words: objective side of the crime, childbirth during childbirth, immediately after childbirth.

Дітовбивство відрізняється від усіх інших 
видів вбивств своєрідністю та особливостями 
складу злочину і, зокрема, об’єктивної сто-
рони, що викликає неоднозначність у тлума-
ченні при кваліфікації злочинного діяння, а 
отже – й труднощі у правозастосовній діяль-
ності.

Юридична конструкція об’єктивної сто-
рони складу злочину, передбаченого ст. 117 
КК України, відповідає типовій юридичній 
конструкції умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК 
України), а саме наявності:

а) діяння, що полягає в посяганні на життя 
іншої людини (новонародженої дитини);

б) наслідку у вигляді настання біологічної 
смерті потерпілого;

в) причинного зв’язку між діянням і наслід-
ком [1, с. 278].

Суспільно небезпечне діяння, будучи 
обов’язковою ознакою злочину, передбаченого 
ст. 117 КК України, може виражатися у формі 
як дії, так і бездіяльності, у зв’язку з чим роз-
різняється дітовбивство активне (убивство 
шляхом дії) й пасивне (вбивство шляхом без-
діяльності).

У формі бездіяльності передбачений ст. 117 
КК України злочин виявляється у невчиненні 
матір’ю необхідних дій для збереження життя 

своєї дитини, ненаданні їй необхідного піклу-
вання й турботи, які б відвернули настання 
смерті новонародженої дитини, хоча в кон-
кретній ситуації вона могла і повинна була такі 
дії вчинити. В результаті дитина може заги-
нути від загального охолодження тіла чи від 
голоду. У першому випадку, зазвичай, доказів 
умисного позбавлення життя при дослідженні 
трупа немає. У другому випадку, так як смерть 
від голоду може настати і через кілька діб, при 
дослідженні трупа судові мед-експерти вияв-
ляють зневоднення організму дитини [2].

В окремих випадках бездіяльність може 
поєднуватися з попередніми активними діями 
винної, коли та залишає немовля без нагляду й 
не запобігає його смерті (наприклад, з метою 
вбивства жінка створює небезпечні умови для 
життя немовляти) або використовує сформо-
вану ситуацію (наприклад, залишає дитину на 
самоті у ванній, наповненій водою, де відбува-
лися пологи).

На відміну від пасивного, активне дітов-
бивство передбачає вчинення, будь-яких дій 
по відношенню до новонародженого і здій-
снюється різними способами: від механічної 
асфіксії: закриття зовнішніх отворів носа і 
рота рукою, м’якими предметами, введення 
в верхні дихальні шляхи сторонніх предме-
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тів (палець, хлібний м’якуш, ганчірки, папір 
і т.д.), стиснення ніг при вигнанні дитини з 
утроби матері, здавлювання шиї рукою, пет-
лею, здавлювання грудей і живота, утоплення, 
до механічних ушкоджень тупими чи гострими 
предметами, обливання окропом, кидання 
на тверду чи м’яку поверхню, сильний струс 
дитини («Синдром струсу немовля»), помі-
щення дитини в умови, не сумісні з життям 
отруєння новонародженого чи віддавання 
його на поживу тваринам [3, с. 407-408]

Обов’язковими ознаками об’єктивної сто-
рони даного злочину є час і обстановка його 
вчинення – під час пологів або відразу після 
пологів. Доцільність включення цих ознак 
в диспозицію статті пов’язана з особливим 
фізілогічним і психічним станом жінки в 
той період, коли вона не в повній мірі може 
контролювати свої дії. Тому, для дослідження 
даного питання, потрібно дати тлумачення 
терміну «пологи» і визначити їх часові межі.

Одразу слід зазначити, що процес поло-
гів не є одномоментним і триває протягом 
певного періоду. Законодавство України не 
дає чіткого визначення терміну «пологи», а 
лише визначає їх класифікацію в Інструкції 
з визначення критеріїв перинатального пері-
оду, живонародженості та мертвонародже-
ності, затвердженої Наказом МОЗ України 
№ 179. Зокрема, там йде мова про такі три 
види пологів як передчасні (такі, що відбулись 
у період з 22-го повного тижня до закінчення  
37-го тижня вагітності), пологи в строк 
(пологи, що відбулися у період з 37 повного 
тижня до закінчення 42-го тижня вагітності) 
і запізнілі (відбуваються після 42-го повного 
тижня вагітності) [4].

З погляду медицини, а саме акушерської 
справи, пологи – це певний фізіологічний 
процес, пов’язаний з народженням дитини. 
їх можна розглядати у двох аспектах: 1) як 
констатацію факту народження; 2) як певний 
фізіологічний процес. Звідси, пологи – це 
вихід з тіла матері зрілого плоду, плаценти та 
зародкових оболонок [5, с. 121]. Фізіологічні 
пологи – це складний багаторівневий фізіо-
логічний процес, що завершує вагітність, при 
якому відбувається народження плоду і виді-
лення додаткових ембріональних утворень 
через природні родові шляхи [6, с. 45]. 

У науці кримінального права велику увагу 
науковці приділяють тлумаченню терміна 
«під час пологів», оскільки прийнято виді-
ляти три пологових періоди: перший – період 

розкриття шийки матки, який може тривати 
до 18 годин, другий – період вигнання плоду, 
тривалість якого до 2 годин, третій – послідо-
вий, що починається після народження плоду 
і закінчується відокремленням і виходом пла-
центи (найкоротший період, тривалість якого 
не перевищує 5-30 хвилин) [7, с. 177-180].

Існують дискусії щодо визначення термі-
нів «під час пологів» і «відразу після поло-
гів». Чинний Кримінальний кодекс України та 
роз’яснення Пленуму Верховного Суду Укра-
їни не містять конкретних і чітких тлумачень 
змісту цих понять, що у свою чергу, є причи-
ною суперечок як між теоретиками криміналь-
ного права, так і при кваліфікації злочинів за 
ст. 117 КК України.

 Аналізуючи змістовне наповнення поняття 
«під час пологів», слід звернутись до дослі-
джень науковців у сфері кримінального права. 
Так, на думку Красикова А.М., початковим 
моментом життя людини є момент, коли кон-
статується повне вигнання або вилучення про-
дукту зачаття з організму вагітної, тобто коли 
плід відокремився від утроби матері, за винят-
ком пуповини, яка не перерізана, і у плода 
присутнє дихання або серцебиття, спостеріга-
ються пульсація пуповини або довільні рухи 
мускулатури [8, с. 10]. Таких поглядів притри-
мувався і Піонтковський А.А. котрий зазна-
чав, що дітовбивством слід визнавати не лише 
вбивство новонародженого після відділення 
плоду від організму матері і початку самостій-
ного життя дитини, але й вбивство, вчинене 
під час пологів, коли дитина, яка народжу-
ється, ще не почала самостійного позаутроб-
ного життя [9, с. 22].

Остапенко Л.А. у своїх працях зазначала, 
що термін «під час пологів» включає в себе 
певний проміжок часу, який триває з початку 
пологових перейм (перший період пологового 
процесу) до констатації народження дитини 
(другий період пологового процесу) [10, с. 9]. 
На відміну від Остапенко Л.А., Старко О.Л. 
вважає, що термін «під час пологів» – це про-
міжок часу, який триває з моменту початку 
появи будь-якої частини тіла дитини з утроби 
матері (моменту початку кримінально-право-
вої охорони життя дитини) до завершення 
пологового процесу [11, с. 16].

За Шевченко О.В., «під час пологів» за 
ст. 117 КК України – це період, коли може вчи-
нюватись посягання на життя дитини в про-
цесі її народження під час пологів природних, 
природних передчасних або штучно виклика-
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них передчасних, а також у процесі кесаревого 
розтину при строку вагітності понад 22 тижні 
(коли існує об’єктивна можливість впливу на 
тіло новонародженого) і до повного відокрем-
лення плаценти [12, с. 10].

Таким чином, аналізуючи думки вчених, 
поняття «під час пологів» слід розуміти як 
проміжок часу, який триває з моменту початку 
появи будь-якої частини тіла дитини з утроби 
матері до повного відокремлення плоду від 
тіла матері (констатації народження дитини). 
Доцільним є також посилання Шевченко О.В. 
на можливість вчинення даного злочину не 
лише під час природних пологів, але й під час 
штучно викликаних та у процесі кесаревого 
розтину.

Більш спірним питанням є проміжок часу 
«відразу після пологів», протягом якого вбив-
ство матір’ю своєї новонародженої дитини 
може бути кваліфіковано за ст. 117 КК України. 

В науці сформувались різні точки зору 
на визначення періоду «відразу після поло-
гів». Погодін О. вважає, що даний період – це 
короткий проміжок часу після народження 
дитини і до виділення плаценти [13, с. 17]. 
Однак виділення плаценти з організму, як 
зазначалось вище, відноситься безпосередньо 
до пологів, а не післяпологового періоду, тому 
це твердження слід вважати хибним. 

В літературі існує й інша позиція, прихиль-
никами якої є Карасова А.Л. і Лукічов О.В. Вони 
вважають, що період «відразу після пологів» 
триває до моменту прийняття матір’ю заходів 
по життєво важливому догляду за дитиною. 
Лукічов О.В. конкретизує такі заходи і відно-
сить до них відокремлення або перев’язування 
пуповини, кормління дитини тощо [14, с. 19]. 
Проте, власне відокремлення пуповини не 
завжди можна віднести до таких заходів, адже 
перш за все, відокремлюючи пуповину, жінка 
намагається відділити дитину від себе. 

Багато вчених є прихильниками ідеї визна-
чення даного часового проміжку в годинах. 
Так, Красіков А.Н. вважає, що в судовій меди-
цині, коли мова йде про вбивство матір’ю 
своєї новонародженої дитини під час пологів 
або відразу після них, акцентується увага на 
понятті новонародженості, яке визначається 
строком в одну добу. У зв’язку з цим, він 
робить висновок, що жінка в особливо тяж-
кому стані перебуває тільки під час пологів 
або відразу після них протягом однієї доби 
з моменту появи на світ новонародженого  
[8, с. 44]. Однак, є недоцільним встановлення 

тривалості періоду після пологів у такий спо-
сіб, адже він базується на факті народження 
дитини, а не на перебуванні жінки в особли-
вому психофізичному стані. 

Попов О.М. вважає, що більш слушно під 
терміном «відразу після пологів» розуміти 
проміжок часу, який співпадає з раннім після-
пологовим періодом – від 2 до 4 годин після 
відокремлення плаценти [15, с. 34].

Шевченко О.В. вважає за доцільне брати 
до уваги не часові проміжки, а саме психо-
фізіологічний стан матері, який і обумовлює 
зниження ступеня суспільної небезпечності 
цього злочину, а за допомогою часових про-
міжків визначити, протягом якого часу з 
моменту народження дитини можна вчинити 
даний злочин, і зазначає, що необхідно у дис-
позиції статті 117 КК України вказати мак-
симальний період можливості вчинення зло-
чину [12, с. 14].

Аналізуючи вищевикладене, слід зазна-
чити, що встановлення даного проміжку часу 
в кожному конкретному випадку чи встанов-
лення в диспозиції статті максимального пері-
оду можливості вчинення даного злочину буде 
породжувати розбіжності в кваліфікації та від-
повідальності винних осіб. Тому законодавцю 
потрібно визначити конкретний часовий про-
міжок, який відповідатиме післяпологовому 
періоду.

Наслідки у вигляді біологічної смерті ново-
народженого – обов’язкова ознака вбивства 
матір’ю своєї новонародженої дитини, коли 
мова йде про склад закінченого злочину. Про-
типравне посягання, яке призвело до клінічної 
смерті новонародженого, але останній зали-
шився живим, за відповідних умов може роз-
цінюватись лише як замах на умисне вбивство 
або як спричинення умисного чи необереж-
ного тяжкого тілесного ушкодження, небез-
печного для життя в момент заподіяння [16]. 

Однією з необхідних умов визнання особи 
винною у скоєнні вбивства є встановлення 
причинного зв’язку між її діянням і наслід-
ком – настанням смерті новонародженого. 

Отже, аналіз діючого кримінального зако-
нодавства, роз’яснень Пленуму ВСУ, думок 
теоретиків кримінального права дозволяє 
здійснити наступні висновки:

1. Законодавець і досі ще не здійснив пояс-
нення термінів «під час пологів» і «одразу 
після пологів», тому на практиці виникає 
дуже багато запитань пов’язаних з визначен-
ням об’єктивної сторони за ст. 117 КК України 
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та, як наслідок, відмежуванням цього складу 
злочину від суміжних складів (п. 2 ч. 2 ст. 115,  
ч. 2-3 ст. 135 КК України).

Доцільним було б визначити термін «під 
час пологів» як проміжок часу з моменту 
початку пологових перейм, що вказують на те, 

що дитина є живою і життєздатною істотою, і 
до виділення плаценти (дитячого місця ) після 
народження дитини. 

А початком поняття «відразу ж після поло-
гів», вказати час після виділення плаценти і 
кінець – протягом доби. 
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Інститут співучасті у злочині обґрунтовано 
визнається одним із найскладніших у кри-
мінальному праві, що підтверджується зна-
чною увагою науковців до окресленої тема-
тики. Відомими вченими, в наукових працях 
яких досліджується проблематика інституту 
співучасті є М.І. Бажанов, В.І. Борисова, 
Ф.Г. Бурчак, Л.Д. Галіакбаров, Н.О. Гуторова, 
М.І. Мельник, В.О. Навроцький, А.О. Пінаєв, 
А.В. Савченко, М.С. Таганцев та ін. Більшість 
з них присвячують свої наукові праці дослі-
дженню юридичної природи співучасті, ана-
лізу об’єктивних та суб’єктивних ознак форм 
співучасті у злочині, видів співучасників та їх 
закріпленню в законі, питанням кваліфікації 
злочинів, вчинюваних у співучасті. 

Проблема розуміння співучасті не є осно-
вною темою даної роботи, тому зупинимось 
на понятті, закріпленому законодавцем в 
кримінальному законі України та на дея-
ких теоретичних положеннях, що стосу-
ються ознак співучасті. Відповідно до ст. 26 
КК України співучасть – умисна спільна 
участь декількох суб’єктів злочину у вчи-
ненні умисного злочину. 

Одним із провідних питань при дослі-
дженні інституту співучасті є визначення 
поняття форми співучасті та її видів, оскільки 
форма співучасті справляє визначальний 

вплив на характер і ступінь суспільної небез-
печності злочинів та кримінальну відпові-
дальність співучасників. 

За визначенням Тельнова П.Ф. форма спі-
вучасті – це її зовнішня сторона, що розкри-
ває спосіб взаємодії винних показує, яким 
чином умисні дії двох чи більше осіб зли-
ваються в єдиний злочин [1, с. 107]. Більш 
детальне визначення дає Єрмакова Л.Д. На її 
думку, форма співучасті – це зовнішній прояв 
зусиль декількох осіб у досягненні спільної 
злочинної мети [2, с. 268]. Однак, варто заува-
жити, що вказівка на додаткову ознаку форми 
співучасті – мету вчинення злочину – вида-
ється дещо суперечливою, оскільки в даному 
випадку форма співучасті розглядається вже 
не тільки як зовнішній прояв співучасті, так 
як мета проявляється у суб’єктивному зв’язку 
між співучасниками. 

Ряд науковців при визначенні форми спі-
вучасті оперують новим поняттям та розгля-
дають форму співучасті як тип спільної зло-
чинної діяльності. Так, на думку С.І. Нікуліна 
[3, с. 130], під формою співучасті необхідно 
розуміти тип спільної діяльності декількох 
осіб у процесі вчинення злочину, яка розрізня-
ється залежно від способу їх взаємодії і наяв-
ності змови між ними. Подібне визначення 
надає А.В. Савченко. Під формою співучасті 
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автор розуміє тип спільної діяльності осіб у 
процесі скоєння злочину, що різняться за спо-
собом їх взаємодії та ступенем узгодженості 
[4, с. 131].

На нашу думку сутність співучасті полягає 
у взаємодії співучасників злочину, при цьому з 
об’єктивної сторони взаємодія проявляється у 
спільній злочинній діяльності декількох осіб, 
а з суб’єктивної – в їх умисній участі у вчи-
ненні умисного злочину. Тому, форму співу-
часті слід розуміти як спосіб взаємодії двох чи 
більше суб’єктів злочину при спільному вчи-
ненні умисного злочину.

Не менш складним питанням поряд з 
визначенням поняття форми співучасті є про-
блема класифікації форм співучасті у злочині. 
У вітчизняній теорії кримінального права 
класифікація форм співучасті здійснювалась 
за різними критеріями, основою яких були 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті. 

Ще на початку ХХ століття М.С. Таганцев 
використовував суб’єктивний критерій для 
розмежування форм співучасті. Так, залежно 
від наявності чи відсутності попередньої 
змови вчений виділяв три види співучасті: 
«скоп» співучасть без попередньої змови; 
зговір – співучасть за попередньою змовою 
(на одне чи на декілька злочинних діянь; наяв-
ність співучасників, які безпосередньо не 
беруть участі у вчиненні злочину); зграя – зго-
вір на декілька злочинних діянь (постійну зло-
чинну діяльність) [5, с. 334]. Серед прибічни-
ків суб’єктивного критерію поділу співучасті 
на форми був і В.Г. Смирнов. На думку автора 
серед форм співучасті слід виділяти просту 
(спів виконавство), співучасть за наявності 
одностороннього зв’язку; співучасть за наяв-
ності взаємної згоди з приводу вчинення зло-
чину між виконавцем злочину, з одного боку, і 
співучасниками, з іншого [6, с. 8]. 

На противагу наведеним класифікаціям 
форм співучасті інші науковці беруть за основу 
поділу об’єктивний критерій. Так, М.А. Шнай-
дер, під формами співучасті розумів структуру 
зв’язку співучасників. Автор виділяє просту 
співучасть (співвинність чи співвиконавство); 
складну співучасть (співучасть у прямому 
розумінні слова (мається на увазі співучасть з 
розподілом ролей – А.О.); злочинне співтова-
риство [7, с. 33-34]. На думку П.Ф. Тельнова, 
критерієм поділу форм співучасті має бути 
спосіб взаємодії співучасників. Відповідно 
до цього критерію, науковець запропонував 
наступні форми співучасті: співвиконавство, 

співучасть з розподілом ролей, організована 
група, злочинна організація [1, с. 112]. 

Деякі науковці вважають, що форми співу-
часті мають законодавче закріплення та відпо-
відно до ст.28 КК України формами співучасті 
є: 1) група осіб; 2) група осіб за попередньою 
змовою; 3) організована група; 4) злочинна 
організація. В основу такої класифікації 
покладено критерій стійкості злочинного 
об’єднання, що зорганізувалось (створилось) 
для здійснення злочинної діяльності. 

Розглянуті наукові підходи в деяких випад-
ках є однобічними (врахування виключно 
суб’єктивного чи виключно об’єктивного кри-
теріїв), а подекуди – суперечливими (спроби 
сформулювати класифікацію форм співучасті 
за обома підставами). Необхідною умовою 
для класифікації є спільність і єдність основи, 
по якій вона проводиться. Однак, розмаїтість 
критеріїв розмежування – як об’єктивних, так 
і суб’єктивних – вимагають врахування всіх 
ознак співучасті при здійсненні виокремлення 
її форм. Зазвичай, говорячи про класифікацію, 
слід мати на увазі, що при її здійсненні пред-
мети, явища, об’єкти поділяються на класи, 
групи, види тощо за спільними ознаками, влас-
тивостями, що виключає віднесення одного й 
того ж явища у дві та більше групи. Розмеж-
овуючи ж форми співучасті, більш доцільним 
є на нашу думку термін «систематизація», 
що дозволяє планомірно звести досліджувані 
явища в єдину наукову систему, упорядкувати 
їх та встановити їхню єдність, при цьому не 
створюючи колізій між різними формами.

Враховуючи вищезазначені зауваження, 
при здійсненні систематизації співучасті та 
виокремленні її форм, на нашу думку, варто 
керуватись наступними критеріями: спосіб 
взаємодії співучасників та ступінь стійкості 
суб’єктивних зв’язків між ними. При цьому 
спробуємо узгодити перелік форм співучасті, 
визначених законодавцем в ст. 28 КК Укра-
їни, та видів співучасників, визначених ст. 27  
КК України, з теоретичними підходами.

Наразі, можемо запропонувати таку дифе-
ренціацію форм співучасті: 1) проста форма 
співучасті (або ж співвиконавство), до якої 
відносимо вчинення злочину групою осіб без 
попереднього та за попереднім порозумінням 
(передбачені ч. 1, 2 ст. 28 КК України «вчи-
нення злочину групою осіб» та «вчинення 
злочину за попередньою змовою групою осіб» 
відповідно); 2) складна форма співучасті (або 
ж співучасть з розподілом ролей) – у найбільш 
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спрощеному вигляді передбачає наявність 
виконавця (співвиконавців) та принаймні 
одного співучасника із видів, передбачених 
ч. 3-5 ст. 27 КК України (тобто, організатор, 
підбурювач чи пособник); 3) співучасть осо-
бливого роду (або ж організована форма співу-
часті) – передбачає вчинення злочину органі-
зованою групою та злочинною організацією; 
4) змішана форма співучасті. (наявність поєд-
нання вищезазначених форм). 

Змішана форма співучасті є найменш 
дослідженою в науці кримінального права, 
тому метою даної роботи є визначення поняття 
змішаної співучасті, здійснення аналізу мож-
ливих варіантів поєднання форм співучасті в 
межах змішаної форми та підходів до кримі-
нально-правової кваліфікації.

Змішану форму співучасті можна визна-
чити як умисну спільну злочинну діяльність в 
межах декількох форм співучасті, що володіє 
відповідними ознаками, притаманними кож-
ній із них. 

В межах цієї форми видається можливим 
виділити принаймні чотири типи взаємодії 
інших форм співучасті між собою. Такими варі-
антами поєднання є: 1) співвиконавство та спі-
вучасть з розподілом ролей; 2) співвиконавство 
та співучасть особливого роду; 3) співучасть 
з розподілом ролей та співучасть особливого 
роду; 4) співвиконавство, співучасть з розподі-
лом ролей та співучасть особливого роду. 

Співвиконавство, за загальними науко-
вими підходами, передбачає повне чи част-
кове виконання об’єктивної сторони злочину. 
Під спільним повним виконанням об’єктивної 
сторони злочину розуміється така поведінка 
декількох виконавців, при якій в діях кожного 
з них в повному об’ємі містяться всі ознаки 
об’єктивної сторони злочину. Частковим вико-
нанням об’єктивної сторони злочину визна-
ється вчинення учасником тільки частини 
необхідних для настання суспільно-небез-
печних наслідків дій [8, с. 190-191]. Розподіл 
участі кожного виконавця в межах такої форми 
співучасті, як співвиконавство, не виключа-
ється, оскільки визначальною для поведінки 
учасників є єдина об’єктивна сторона злочину. 
При цьому, поділ ролей серед співвиконавців 
має здебільшого технічний характер і не впли-
ває на юридичну кваліфікацію дій. Для спі-
вучасті з розподілом ролей характерним роз-
поділ функцій кожного співучасника в межах 
виконання об’єктивної сторони злочину та 
дій, необхідних для її виконання. Розподіл 

ролей має не суто технічний характер (на від-
міну від простої співучасті – співвиконавства) 
і передбачає розподіл обов’язків між різними 
видами співучасників під час спільного вчи-
нення злочину. Структуру даної форми спі-
вучасті складають виконавець та організатор, 
підбурювач чи пособник. Враховуючи склад 
учасників та характер діяльності, що вчиня-
ється ними, тип змішаної форми співучасті 
«співвиконавство та співучасть з розподілом 
ролей» передбачає принаймні таке поєднання 
співучасників – два чи більше виконавців та 
організатор, підбурювач чи пособник. За такої 
ситуації кваліфікації даного типу змішаної 
співучасті здійснюється наступним чином. 
Діяння, вчинене співвиконавцями слід квалі-
фікувати лише за статтею (частиною статті), 
що відображає юридичний склад злочину, без 
посилання на ч. 2 ст. 27 КК України та із зазна-
ченням кваліфікуючої ознаки «групою осіб» 
чи «групою осіб за попередньою змовою», 
якщо вона наявна у статті Особливої частини 
КК України. Караність посягань, що вчиня-
ються іншими співучасниками (організатор, 
підбурювач, пособник), визначається поло-
женнями і Загальної, і Особливої частин КК 
України. Дії співучасників, що проявляються 
у виконанні інших ролей, а саме – організа-
тора, підбурювача, пособника – слід кваліфі-
кувати за статтею (частиною статті) Особли-
вої частини КК України, що передбачає склад 
злочину, вчиненого співвиконавцями, а також 
відповідною частиною ст. 27 КК України, що 
відображає специфіку складу вчиненого від-
повідним співучасником злочину.

Криміналізація організованої злочинної 
діяльності поряд з визначенням понять «вчи-
нення злочину групою осіб» та «вчинення 
злочину за попередньою змовою групою осіб» 
є, з урахуванням особливостей організованих 
форм вчинення злочину, не зовсім коректною 
змістовно. Однак, законодавча регламентація 
відповідальності осіб, котрі спільно вчиняють 
злочини, в такому вигляді, що існує наразі, є до 
певної міри системною, тож, за нашим переко-
нанням, до співучасті особливого роду варто 
відносити організовану групу та злочинну 
організацію. При цьому назва цієї форми 
співучасті у злочині власне сама по собі під-
креслює її неординарний (особливий) харак-
тер. Співучасть особливого роду має місце 
за умови, що вчинення злочину спільними 
погодженими діями кількох осіб передбачено 
нормою Особливої частини. При кваліфікації 
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такої співучасті нема потреби посилатися на 
статті Загальної частини КК, оскільки діяль-
ність співучасників повністю охоплюється 
нормою Особливої частини і роль кожного 
учасника злочину «пригнічується» фактом 
спільності вчинення посягання [9, с. 189]. 

Характерним для співучасті особливого 
роду є існування 1) організованої групи 
(участь у готуванні або вчиненні злочину 
декількома особами (три і більше), які попе-
редньо зорганізувалися у стійке об’єднання 
для вчинення цього та іншого (інших) злочи-
нів, об’єднаних єдиним планом з розподілом 
функцій учасників групи, спрямованих на 
досягнення цього плану, відомого всім учасни-
кам групи; чи 2) злочинної організації (стійке 
ієрархічне об’єднання декількох осіб (п’ять і 
більше), члени якого або структурні частини 
якого за попередньою змовою зорганізува-
лися для спільної діяльності з метою безпо-
середнього вчинення тяжких або особливо 
тяжких злочинів учасниками цієї організації, 
або керівництва чи координації злочинної 
діяльності інших осіб, або забезпечення функ-
ціонування як самої злочинної організації, 
так і інших злочинних груп). З урахуванням 
таких законодавчо визначених понять органі-
зованої групи та злочинної організації можна 
уявити принаймні такий приклад взаємодії 
«співучасті особливого роду та співвиконав-
ства»: суб’єкт злочину вчиняє злочин спільно 
з учасником організованої групи чи злочинної 
організації (при цьому вони обидва повністю 
чи частково виконують об’єктивну сторону 
злочину), однак цей суб’єкт не усвідомлює 
характеру взаємодії з організованою формою 
злочинності, тобто вважає, що вчиняє зло-
чин у співвиконавстві з окремим суб’єктом 
злочину. В такому випадку, дії суб’єкта, що 
вчиняє злочин у складі злочинної групи чи 
злочинної організації із характерними їм 
ознаками (коли всі учасники злочинної групи 
чи злочинної організації були обізнані про 
план діяльності, брали участь у підготовці чи 
вчиненні злочину), кваліфікуються із зазна-
ченням відповідної кваліфікуючої ознаки, а 
дії суб’єкта, що вчиняє злочин як співвико-
навець кваліфікуються із зазначенням ознаки 
«групою осіб» чи «групою осіб за попере-
дньою змовою», якщо вона наявна у статті 
Особливої частини КК України.

В межах взаємодії «співучасть з розподілом 
ролей та співучасть особливого роду» як варі-
ант можливої ситуації також уявляється випа-

док із помилкою суб’єкта у характері відпо-
відної взаємодії. Можливим прикладом такого 
поєднання є: вчинення злочину організованою 
групою чи злочинною організацією із залу-
ченням особи, що не усвідомлює організова-
ного характеру співучасті (зокрема, вчинення 
суб’єктом злочину пособництва у злочині, що 
вчиняється учасником організованої групи чи 
злочинної організації). В такому випадку, дії 
суб’єкта, що вчиняє злочин у складі злочин-
ної групи чи злочинної організації, кваліфіку-
ються із зазначенням відповідної кваліфікую-
чої ознаки, а дії особи (зокрема, пособника) 
кваліфікуються із посиланням на відповідну 
частину ст. 27 КК України та на статтю, що 
відображає юридичний склад злочину, вчине-
ного виконавцем, без інкримінування кваліфі-
куючої ознаки, що відображає організовану 
злочинну діяльність.

Найбільш складним типом взаємодії в 
межах змішаної форми співучасті є «співви-
конавство, співучасть з розподілом ролей та 
співучасть особливого роду». Таке поєднання 
може мати місце за обмеженим колом умов, 
зокрема: 1) один із суб’єктів є учасником 
організованої групи чи злочинної організа-
ції, який вчиняє злочин у її складі (при цьому 
дотримано всіх необхідних ознак визнання 
злочину вчиненим організованою групою чи 
злочинною організацією, одною з яких є те, 
що інші учасники беруть участь принаймні у 
підготовці злочину), 2) інший – вчиняє злочин 
у співвиконавсті з ним, не будучи при цьому 
учасником цієї організованої групи чи злочин-
ної організації, і не усвідомлюючи характер 
злочинної діяльності щодо факту взаємодії з 
учасником злочинного об’єднання, 3) третій, 
також маючи не повний суб’єктивний зв’язок 
з учасником організованого злочинного угру-
повання – здійснює організацію, підбурю-
вання чи пособництво у вчиненні злочину 
ними. Кваліфікація в такому випадку здійсню-
ється для учасника організованого злочинного 
угруповання із зазначенням відповідної ква-
ліфікуючої ознаки; для співвиконавця – без 
посилання на ч. 2 ст. 27 КК України та із зазна-
ченням кваліфікуючої ознаки «групою осіб» 
чи «групою осіб за попередньою змовою», 
якщо вона наявна у статті Особливої частини 
КК України; для організатора, підбурювача, 
пособника – за статтею (частиною статті) Осо-
бливої частини КК України, що передбачає 
склад злочину, вчиненого співвиконавцями 
із зазначенням кваліфікуючої ознаки «гру-
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пою осіб» чи «групою осіб за попередньою 
змовою» (оскільки він не усвідомлював, що 
один із суб’єктів є учасником злочинного 
об’єднання), а також відповідною частиною 
ст. 27 КК України, що відображає специфіку 
складу вчиненого відповідним співучасником 
злочину.

В залежності від того, яким способом 
поєднуються злочинні зусилля співучасни-
ків різних форм співучасті в межах єдиної 
злочинної діяльності, існує різний характер 

і ступінь суспільної небезпеки відповідного 
типу співучасті, тому проблематика визна-
чення сутності змішаної форми співучасті та 
типів взаємодії інших форм в її межах заслу-
говує на подальший розвиток. Зазначена 
тематика рідко досліджується науковцями 
та залишається проблемою сучасного кримі-
нального права, вирішення якої впливає не 
рівень нормативного та правозастосовчого 
забезпечення протидії проявам спільної зло-
чинної діяльності.
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Постановка проблеми. Виправні роботи 
є одним із найбільш «популярних» покарань 
у вітчизняній правовій системі. Цей вид пока-
рання передбачений більш ніж у 60% санк-
цій статей особливої частини Кримінального 
кодексу України. Однак з іншого боку, право-
застосовча практика свідчить про те, що цей 
вид покарання втрачає свою актуальність та 
каральні властивості. Протягом останніх років 
невпинно знижується кількість фактів засу-
дження до покарання у виді виправних робіт. 
Так, якщо в 1998 р. кількість засуджених, до 
яких було застосовано цей вид покарання, ста-
новила 11,5% від загальної маси всіх засудже-
них, то в подальшому намітилася тенденція 
до скорочення застосування цього покарання, 
і вже у 2014 р. виправні роботи було призна-
чено 262 особам, що складає 0,3% загальної 
маси всіх засуджених. Пов’язано це не тільки 
з проблемою безробіття, а і з тим, що цей вид 
покарання в сучасних умовах фактично не 
здатний карати.

Актуальність дослідження. Питання 
щодо ефективності виконання і обсягу караль-
них елементів покарання у виді виправних 
робіт серед науковців не знайшли свого одно-
стайного вирішення й дотепер. Сьогодні осо-
бливо гострі дискусії розгорнулися навколо 
питання, чи може праця, яку засуджений вико-
нував до засудження, виправляти, а якщо так, 
то яким чином відбувається це виправлення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У різні часи над дослідженням проблем 
виконання-відбування виправних робіт пра-
цювали чимало відомих науковців у галузі 
кримінально-виконавчого права. Серед них: 
А. П. Базунова, В. Я. Богданов, І. О. Бушуєв, 
В. І. Гуськов, В. Г. Лихолоб, О. С. Міхлін,  
А. О. Наташев, М. О. Стручков, І. В. Шмаров 
та ін. Проте їх роботи здебільшого виконува-
лися ще в радянський період і відображали 
зміст виправних робіт з точки зору соціаліс-
тичних догм і поглядів. Проблем застосу-
вання і виконання покарань, не пов’язаних 
із позбавленням волі, у тому числі досліджу-
ваних видів покарань, за роки незалежності 
України в наукових працях торкалися такі 
вчені, як Л. В. Багрій-Шахматов, Ю. В. Бау-
лін, М. І. Бажанов, І. Г. Богатирьова, І. А. Вар-
тилецька, Н. О. Гуторова, В. М. Дрьомін, 
М. І. Мельник, В. Г. Павленко, М. В. Романов, 
В. М. Трубніков, В. І. Тютюгін, В. В. Сташис, 
А. Х. Степанюк, С. І. Халимон, М. П. Черне-
нок. Проте, багато питань і досі залишаються 
дискусійними. 

Метою даної статті є проведення аналізу 
ефективності виконання та карального потен-
ціалу покарання у виді виправних робіт.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
ефективності правового регулювання виникає 
там, де нормативно-правовими засобами здій-
снюється діяльність, що спрямована на отри-
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мання додаткових соціальних благ, до яких 
відносять й збереження існуючих соціальних 
цінностей. Термін «ефективність» означає 
характеристику будь-якого об’єкта, що відо-
бражає його суспільну користь, продуктив-
ність або інші позитивні якості. Крім того, 
ефективним є не будь-який результат, а лише 
той, що приводить до потрібних результатів, 
наслідків, дає найбільший ефект. Тому для 
того, щоб оцінити властивості такого резуль-
тату, необхідно співставити його з наміченою 
метою [1, с. 416]. 

Цілями будь-якого покарання згідно із 
ч. 2 ст. 50 КК є: кара як відплата за вчинене; 
виправлення засудженого; запобігання вчи-
ненню нових злочинів самим засудженим та 
запобігання вчиненню злочинів з боку інших 
осіб [2]. 

На думку лише 38,3% опитаних працівників 
кримінально-виконавчих інспекцій, виконання 
покарання у виді виправних робіт досягає, 
власне, мети кари повністю; ще 15,9% зазна-
чили, що воно взагалі не досягає такої цілі; 
тобто майже половина (45,8%) вважають, що у 
процесі виконання виправних робіт мета кари 
досягається лише частково. Щодо досягнення 
інших цілей покарання, а саме виправлення 
засуджених і запобігання вчиненню ними або 
іншими особами нових злочинів, опитування 
працівників кримінально-виконавчих інспек-
цій виявило таке: а) повне виправлення засу-
джених до цього виду покарання можливе, на 
думку 32,7% респондентів; б)частково мож-
ливе – 55,7%; в) принципово не можна вести 
мову про будь-яке виправлення засудженого – 
11,6%. Як зауважили 31,3% опитаних, вико-
нання покарання у виді виправних робіт дося-
гає цілі запобігання новим злочинам повністю; 
65,0% – частково; 3,7% – така ціль не досяга-
ється зовсім [3, с. 50].

У науковій літературі давно ведуться 
дискусії щодо ефективності застосування 
виправних робіт як самостійного виду пока-
рання. Перша група вчених вважає виправні 
роботи ефективним покаранням (І. О. Бушуєв, 
О. С. Пироженко, В. Є. Ткачук та ін.). Зокрема, 
І. В. Упоров стверджує, що виправні роботи 
містять кару, яка виражається в обмеженні 
трудових та економічних прав засудженого 
[4, с. 47]. І. А. Вартилецька вбачає специфіку 
виправних робіт у можливості перевиховання 
засуджених через залучення їх до обов’язкової 
суспільно корисної праці, збереження засу-
дженими необхідних трудових навичок із 

метою полегшення їх ресоціалізації після від-
буття ними строку покарання [5, с. 8]. 

Натомість, інша група науковців вважає, 
що виправні роботи в цілому – перехідне 
явище, від якого згодом необхідно буде відмо-
витися (Ю. В. Баулін, В. В. Сташис). Зокрема, 
на думку В. М. Дрьоміна, виправні роботи вже 
вичерпали свій каральний і виправно-вихов-
них вплив на засуджену особу, тому доцільно 
замінити їх неоплачуваними громадськими 
роботами [6, с. 29]. 

М. Д. Шаргородський наголошував, що 
більша, порівняно зі штрафом, ефективність 
виправних робіт пов’язана із виховним впли-
вом колективу, а якщо цей вплив відсутній, 
то виправні роботи зводяться до «штрафу 
в розстрочку». Тобто важливим елементом 
задля досягнення мети покарання є вплив 
кримінально-виконавчих заходів на засуджену 
особу [7, с. 97-98].

Чимало науковців дійшло висновку, що не 
праця виправляє засудженого, а неотримання 
ним певної частки грошей. Так, А. В. Васильєв, 
А.І. Маслихін, В. П. Козирєва вважають, що 
виправляють засуджену особу не самі по собі 
«виправні роботи», не праця в обов’язковому 
порядку, а майнові обмеження. Ще в перші 
роки існування радянської влади деякі вчені 
(С. В. Познишев, М. М. Ісаєв, В. Д. Мень-
шагін) ставили під сумнів тлумачення змісту 
виправних робіт, як покарання, що здійснює 
виправно-трудовий вплив на засудженого, 
вважаючи їх взагалі лише «майновим стягнен-
ням», «замаскованим штрафом», «замаскова-
ним штрафом, що стягується в розстрочку». 
В. В. Сташис взагалі називає виправні роботи 
спеціальним видом штрафу. 

Таким чином, ефективність досліджува-
ного покарання вчені пов’язують лише із запо-
діянням певних майнових втрат засудженому, 
проте ці втрати можуть бути такими мізер-
ними, що засуджений, за певних обставин, 
може не звернути на них увагу (наприклад, 
якщо він працює в декількох місцях, або пра-
цює на 0,25 чи 0,5 посадового окладу, ін.). Під 
час дослідження питання, яким чином відра-
хування із заробітку засудженого впливають 
на майнове становище самого засудженого 
та його родини, отримані такі результати: на 
думку 32,0% респондентів, відрахування із 
заробітку істотно впливають на майнове ста-
новище засудженого та його родини; з точки 
зору 64,0% – вони хоча й мають вплив на 
майнове становище останніх, але незначною 
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мірою, і лише 4,0% опитуваних зауважили, що 
грошові відрахування взагалі не впливають на 
їх становище [3, с. 84].

Крім цього, хіба ж можна говорити про 
виправний характер робіт, якщо засуджений 
після винесення вироку продовжує працювати 
на тому ж місці, на якому працював і до засу-
дження? Тим паче що зараз виправні роботи, 
згідно із законом, відбуваються засудженим 
тільки за попереднім місцем роботи, тому харак-
тер виконуваних особою виробничих функцій 
не змінюється, умови праці залишаються такими 
ж, праця засудженого не набуває будь-яких 
виправних якостей, нових ознак. За радянських 
часів цей вид покарання передбачав можливість 
відбування виправних робіт в «інших місцях». 
Каральні властивості виправних робіт підсилю-
валися звільненням особи з попереднього місця 
роботи та його працевлаштуванням на нове 
місце роботи (навіть без врахування бажання 
засудженого). Такий стан можна було фактично 
називати примусовою працею, оскільки засу-
джений без власного бажання звільнявся зі свого 
місця роботи та без врахування думки засудже-
ного його могли працевлаштувати на будь-яку 
іншу роботу. Стан змінився у зв’язку з тим, що 
в сучасних умовах, по-перше, не так просто 
знайти роботу в «інших місцях», а також пере-
ведення в «інші місця» є недоцільним, оскільки 
це може перешкодити здійсненню відрахувань із 
заробітку засудженого. 

Виконання покарання у виді виправних 
робіт здійснюється на основі участі засудже-
них осіб у суспільно корисній праці і контр-
олю за їхньою поведінкою відповідно до 
вимог КВК України (частина 2 статті 41 КВК 
України) [8]. Це положення закону є дещо 
незрозумілим та суперечить міжнародним 
стандартам, які заперечують можливість пока-
рання працею. Крім того, незрозуміло чому 
покарання взагалі визначено через категорію 
«участь у праці». Хіба участь у праці можна 
розглядати як покарання? Сама по собі праця 
не виправляє, оскільки в житті людини вона 
має інше змістовне навантаження, служить 
зовсім іншим цілям. Впливають на засудже-
ного лише певні правообмеження в галузі тру-
дових правовідносин, через які відбувається 
деяке правообмеження й майнової сфери 
особи. У категорію «праця» на сучасному 
етапі розвитку суспільства покладено індиві-
дуалізм і приватновласницькі начала. Увесь 
її сенс зводиться до отримання максималь-
ної вигоди, накопичення матеріальних благ, а 

суспільні інтереси як такі (не слід їх плутати 
з корпоративними), на жаль, зовсім відійшли 
на задній план або втратилися взагалі. Тому 
завдань та цілей стосовно виховання засудже-
ного в дусі чесного й сумлінного ставлення до 
праці, неухильного виконання законів, підви-
щення культурного рівня засудженого зараз 
уже й не ставиться. Звідси щодо сенсу пока-
рання у виді виправних робіт можна зробити 
висновок, що ні про яку єдність каральних і 
виховних елементів покарання сьогодні не 
може йтися [9, с. 59–61]. 

Серед основних засобів виправлення і 
виховання осіб, засуджених до виправних 
робіт законодавець називає: суспільно корисну 
працю, соціально-виховну роботу, виконання 
порядку відбування покарання, загальноос-
вітнє та професійно-технічне навчання, гро-
мадський вплив та контроль за поведінкою 
засуджених відповідно до вимог КВК Укра-
їни. Багато з вказаних засобів є деклараціями, 
оскільки вони не мають механізму реалізації 
та контролю. Наприклад, фактично відсутня 
соціально-виховна робота із засудженими, а 
також навчання [10, с. 71].

Як випливає із тих правообмежень, які 
зазнає засуджений, а саме: відрахування із 
заробітку засудженого, обмеження можли-
вості звільнення за власним бажанням, неза-
рахування часу чергової відпустки у строк 
покарання, заборона без дозволу кримінально-
виконавчої інспекції виїжджати за межі Укра-
їни, фактично всі вони торкаються трудових 
прав засудженого та відносин між робітником 
та роботодавцем, щодо реалізації засудженим 
свого права на працю, отримання винагороди 
за працю та права на відпочинок і загалом 
не мають серйозного впливу на засудженого  
(за виключенням, мабуть, стану судимості, 
який тягне певні негативні наслідки). 

В умовах безробіття застосування цього 
різновиду робіт є вкрай нелогічним і пробле-
матичним. Можливою є ситуація за якої при 
уточненні місця роботи засудженої особи 
з’ясується, що на час звернення вироку до 
виконання вона не працює або була звільнена 
з роботи відповідно до законодавства про 
працю, у зв’язку з цим виникає необхідність 
направлення кримінально-виконавчою інспек-
цією вказаних осіб на роботи через відповідні 
центри зайнятості, що значно ускладнює про-
цес виконання покарання у виді виправних 
робіт та досягнення мети покарання, визначе-
ної в Кримінальному кодексі України. 
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Для об’єктивності досліджуваного питання 
необхідним є порівняльний аналіз виправних 
та громадських робіт, що є альтернативними 
позбавленню волі покараннями, які не перед-
бачають такого елементу кари, як ізоляція від 
суспільства та є основними видами покарання.

На відміну від виправних робіт, громад-
ські роботи виконуються на об’єктах, визна-
чених органами місцевого самоврядування, 
у вільний від основної роботи або навчання 
час. Таким чином, сутність цього покарання 
пов’язана з виконанням додаткової трудової 
повинності засудженою особою, що і є одним 
із головних каральних елементів громадських 
робіт. Проте застосування праці засуджених 
відбувається у різних правових формах. Так, 
якщо під час виконання виправних робіт це 
покарання реалізується перш за все в рам-
ках трудових правовідносин, то громадські 
роботи – у рамках кримінально-виконавчих. 

Виправні та громадські роботи відрізня-
ються за своїм характером. Так, роботи, що 
виконуються засудженими особами до громад-
ських робіт, повинні мати таку властивість, як 
суспільна корисність, полягати, як правило, у 
фізичній праці, бути, з точки зору сучасного 
пересічного громадянина, непрестижними 
тощо. Що ж стосується особи, засудженої до 
виправних робіт, то вона залишається працю-
вати на тому ж місці, де працювала й до засу-
дження, продовжуючи виконувати ту ж роботу, 
якою займалася і до реалізації вироку. Отже, 
подібній роботі не притаманні які-небудь осо-
бливі якості, ознаки, вона не є виправною у 
власному розумінні цього слова, про що вже 
йшлося раніше.

Виправні роботи більшою мірою можна 
віднести до майнового покарання. Певні від-
рахування в дохід держави із заробітку засу-
дженої особи, що є обмеженнями її майнової 
сфери, стають основним каральним елемен-
том цих робіт. Навпаки, громадські роботи не 
зачіпають заробітку засудженого за основним 
місцем працевлаштування або (та) навчання, 
оскільки вони хоча й виконуються безоплатно, 
але заробіток особи там, де вона працює в 
основний час, повністю зберігається. 

Строки відбування виправних і громад-
ських робіт, а також порядок їх обчислення 
істотно відрізняються. Каральний елемент, 
який властивий виправним роботам і який вті-
люється у строках його відбування засудже-
ною особою, є суворішим, ніж при громад-
ських роботах. У той же час у засудженого до 

виправних робіт залишається більше часу для 
щоденного відпочинку, ніж у засудженого до 
громадських робіт, бо в законі особливо під-
креслюється той факт, що громадські роботи 
повинні відбуватися у вільний від основної 
роботи та навчання час.

Різною є правова регламентація отримання 
відпустки засудженими до виправних і до гро-
мадських робіт. Згідно з ч. 2 ст. 42 КВК Укра-
їни особам, засудженим до покарання у виді 
виправних робіт, надається щорічна відпустка, 
час якої не зараховується до строку відбування 
покарання. Що ж стосується осіб, засуджених 
до громадських робіт, надання їм щорічної 
відпустки за основним місцем роботи не зупи-
няє виконання зазначеного виду покарання 
(ч. 2 ст. 37 КВК України), тобто відпустка при 
реалізації останнього покарання не надається, 
громадські роботи тривають.

На відміну від виправних робіт, умовно-
дострокове звільнення осіб, засуджених до 
покарання у виді громадських робіт, не засто-
совується, що випливає з аналізу ч. 1 ст. 81 КК 
України. Отже, розглядувані покарання роз-
різняються комплексом стимулів інтенсивного 
виправлення [11, с. 123].

Якщо проаналізувати коло осіб, яким не 
можуть бути призначені виправні або громад-
ські роботи, то виявиться, що більш широ-
ким є коло осіб, до яких не застосовуються 
виправні роботи. Так, виправні роботи не 
застосовуються, згідно з ч. 2 ст. 57 КК Укра-
їни, до вагітних жінок та жінок, які перебу-
вають у відпустці по догляду за дитиною, до 
непрацездатних, до осіб, що не досягли шіст-
надцяти років, та тих, що досягли пенсійного 
віку, а також до військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України, працівників правоохоронних 
органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адво-
катів, державних службовців, посадових осіб 
органів місцевого самоврядування. Що стосу-
ється громадських робіт, то цей вид покарання 
не призначається лише особам, визнаним 
інвалідами першої або другої групи, вагіт-
ним жінкам, особам, які досягли пенсійного 
віку, а також військовослужбовцям строкової 
служби. Таким чином, виконанню громад-
ських робіт може заважати лише фізичний 
стан особи або факт знаходження у військовій 
частині. Проте під час призначення виправних 
робіт завжди враховується характер роботи, 
яку раніше виконувала засуджена особа.
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Стосовно виправних робіт у кримінально-
виконавчому законодавстві передбачено 
застосування заходів заохочення і стягнення 
до осіб, засуджених до цього покарання. Так, 
власник підприємства щодо осіб, засуджених 
до покарання у виді виправних робіт, може 
застосовувати заходи заохочення і стягнення, 
передбачені законодавством про працю. 
У свою чергу, працівники кримінально-вико-
навчої інспекції за зразкову поведінку й сум-
лінне ставлення до праці стосовно осіб даної 
категорії можуть подавати до суду матеріали 
щодо умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання або заміни невідбу-
тої частини покарання штрафом на підставі 
ч. 2 ст. 46 КВК України, зараховування часу 
щорічної відпустки у строк відбування пока-
рання. Як уже зазначалося, стосовно громад-
ських робіт умовно-дострокове звільнення 
або заміна невідбутої частини даного пока-
рання штрафом законом не передбачаються 
[3, с. 159-163].

Виявлені відмінності свідчать, що виправні 
роботи у порівнянні з громадськими робо-
тами мають значно менший обсяг каральних 
елементів, що знижує ефективність їхнього 

виконання та досягнення цілей покарання, що 
передбачені ч. 2 ст. 50 КК України.

Висновок. Отже, покарання у виді виправ-
них робіт вичерпує себе та демонструє неефек-
тивність та нездатність впливати на засудже-
ного. Виконання дослідженого виду покарання 
фактично не досягає його цілей, якими є кара 
як відплата за вчинене; виправлення засудже-
ного; запобігання вчиненню нових злочинів 
самим засудженим та запобігання вчиненню 
злочинів з боку інших осіб. Про це свідчить 
невпинне зниження кількості фактів засу-
дження до покарання у виді виправних робіт. 
Більшість з передбачених законодавством засо-
бів виправлення і виховання осіб, засуджених 
до виправних робіт є деклараціями, оскільки 
вони не мають механізму реалізації та контр-
олю. Цей вид покарання в сучасних умовах 
фактично не здатний карати та поступово втра-
чає свою актуальність та каральні властивості. 

У зв’язку з цим необхідним є адекватна 
законодавча регламентація та удоскона-
лення механізму виконання покарання у виді 
виправних робіт, що забезпечить ефективність 
та високий каральний потенціал даного виду 
покарання.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПІДТРИМУЮЧИХ ЗАХОДІВ  
ЯК РІЗНОВИДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

У статті досліджено поняття підтримуючих заходів як різновиду кримінально-правових заходів безпеки, 
а також встановлено, які саме заходи кримінально-правового характеру слід відносити до категорії дослі-
джуваних заходів. 

Ключові слова: кримінально-правові заходи безпеки, підтримуючі заходи, звільнення від відбування 
покарання з випробуванням, звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до семи років, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

У статье исследовано понятие поддерживающих мероприятий как разновидности уголовно-правовых 
мер безопасности, а также установлено, какие именно меры уголовно-правового характера следует отно-
сить к категории исследуемых мероприятий.

Ключевые слова: уголовно-правовые меры безопасности, поддерживающие меры, освобождение от 
отбывания наказания с испытанием, освобождение от отбывания наказания с испытанием беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, освобождение от отбывания наказания 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания.

In the article notion of research podderzhyvayuschyh meropryyatyy has raznovydnosty uholovno mayor and 
legal security, as well as established, kaki ymenno measures uholovno legal nature sleduet otnosyt yssleduemыh 
categories for events.

Key words:  criminal security measures, supporting measures, release on probation, release on probation of 
pregnant women and women with children up to seven years, exemption from punishment of pregnant women and 
women with children under the following three years parole from punishment.

Актуальність статті. На сучасному етапі 
розвитку науки кримінального права є чимало 
питань, які потребують свого наукового 
вивчення і належного обґрунтування. Однією 
з найбільш складних і дискусійних у теорії 
кримінального права є проблема, що стосу-
ється дослідження правової природи так зва-
них підтримуючих заходів, які є різновидом 
кримінально-правових заходів безпеки. Ця, 
на перший погляд, суто теоретична проблема 
безпосередньо стосується й практичної діяль-
ності, оскільки ефективність протидії зло-
чинності кримінально-правовими заходами 
значною мірою залежить безпосередньо від 
видів та сутності цих заходів у кримінальному 
законодавстві, що повинні надавати судовим 
органам можливості вибору у кожному кон-
кретному випадку такого заходу кримінально-
правового впливу, який здатний надати мак-
симальний ефект стосовно конкретної особи, 
яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
Особливою частиною КК України.

Стан наукового дослідження. У тео-
рії кримінального права вивченню питання 

правової природи так званих підтримуючих 
заходів як різновиду кримінально-правових 
заходів безпеки приділено незначну увагу. 
Зокрема, ця проблематика частково висвітлена 
у роботах таких зарубіжних і вітчизняних 
учених, як: М. Ф. Гареєв [1], І. Е. Звечаров-
ський [2], С. Г. Келіна [3], В. В. Скибиць-
кий [4], В. Д. Філімонов [5], І. М. Горбачова 
[6], П. Л. Фріс [7], М. І. Хавронюк [8; 9; 10],  
В. Б. Харченко [11] та ін. [12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19]. Наукові розробки наведених вище 
учених без сумніву містять корисні теоретичні 
положення і висновки, однак, не применшу-
ючи їх наукової значущості, вони виступають 
тільки фундаментальною базою при вивченні 
даної проблеми.

Наведене й обумовлює актуальність та важ-
ливість здійснення комплексного дослідження 
підтримуючих заходів, які за своєю правовою 
природою є різновидом кримінально-право-
вих заходів безпеки.

Метою статті є аналіз правової природи 
підтримуючих заходів як різновиду кримі-
нально-правових заходів безпеки. Досягнення 
поставленої мети можливе на основі вирішення 



122

№ 1 / 2016 р.
♦

таких завдань, як: тлумачення поняття підтри-
муючих заходів; визначення кола заходів, які 
утворюють систему досліджуваних заходів; 
з’ясування сутності підтримуючих заходів та їх 
місця у сфері протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу. Перш, ніж 
розкрити суть так званих підтримуючих захо-
дів, які є різновидом кримінально-правових 
заходів безпеки, висвітлити їхнє місце у сфері 
протидії злочинності, слід зазначити, що явля-
ють собою кримінально-правові заходи без-
пеки, які, на жаль, у нашій державі як само-
стійні заходи протидії злочинності дотепер не 
отримали відповідного закріплення у законі 
України про кримінальну відповідальність. 
Доказом цього є те, що Загальна частина Кри-
мінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни) не містить жодної статті, яка б безпо-
середньо визначала поняття, мету, систему, 
принципи та підстави їх застосування.

Зокрема, під кримінально-правовими захо-
дами безпеки слід розуміти різновид заходів 
кримінально-правового характеру, передбаче-
них КК України, які від імені держави за моти-
вованим рішенням суду застосовуються до 
особи, яка перебуває у «небезпечному стані», 
з метою запобігання повторному вчиненню 
нею суспільно небезпечного діяння, яке під-
падає під ознаки діяння, передбаченого Осо-
бливою частиною КК України [20, с. 4, 8, 12].

Аналіз навчальної та наукової літератури 
з проблем кримінального права свідчить про 
недосконалість дослідження підтримуючих 
заходів як різновиду кримінально-правових 
заходів безпеки, оскільки, по-перше, жодна 
наукова праця не оперує поняттям «підтриму-
ючі заходи», по-друге, ті учені, які частково 
торкалися деяких проблем досліджуваних 
заходів, вивчали останні не в сукупності, а 
окремо, як: умовне засудження [2, с. 36-37; 
3, с. 56-57; 5, с. 40], відстрочка виконання 
покарання вагітними жінками і жінками, які 
мають малолітніх дітей (відстрочка від відбу-
вання призначеного особі відповідного виду 
й розміру покарання) [1, с. 8, 15; 5, с. 40],  
звільнення від покарання [2, с. 36-37], про-
бація (в Україні діє її аналог – звільнення 
від відбування покарання з випробуванням)  
[8, с. 6; 9, с. 5], умовно-дострокове звільнення 
[1, с. 8, 15], встановлення нагляду (при умов-
ному засудженні особи, умовно-достроко-
вому звільненні її від відбування покарання та 
при встановленні над нею адміністративного 
нагляду) [6, с. 170, 185, 191, 195].

Однак на сьогодні не коректно говорити 
про таку назву кримінально-правових інсти-
тутів, як «умовне засудження» та «відстрочка 
виконання покарання», оскільки вони були 
відомі виключно кримінальному законодав-
ству УРСР. Після проголошення Україною 
своєї незалежності законодавець переглянув 
окремі положення законодавства, які не від-
повідали загальним тенденціям гуманізації 
та демократизації суспільства, і як наслідок, 
згідно з положеннями чинного КК України, 
особу може бути звільнено від відбування 
покарання з випробуванням, може бути звіль-
нено від відбування покарання з випробуван-
ням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до семи років, звільнено від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років та умовно-достро-
ково звільнено від відбування покарання  
[21, ст. ст. 75, 79, 81, 83]. Більше того, не саме 
звільнення особи від відбування покарання 
з випробуванням, звільнення від відбування 
покарання з випробуванням вагітних жінок 
і жінок, які мають дітей віком до семи років, 
звільнення від відбування покарання вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 
років, чи умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання доцільно вважати різно-
видом кримінально-правових заходів безпеки, 
а власне ті заходи (обмеження), які поклада-
ються за рішенням суду на відповідних осіб 
як наслідок звільнення їх від відбування пока-
рання у подальшому [21, ч. 1 ст. 76]. Зокрема, 
зазначені заходи варто називати підтримую-
чими заходами, адже, з одного боку, вони не 
включаються у систему заходів покарання, 
передбачених ст. 51 КК України [21, ст. 51], а, 
з іншого, – їх застосування забезпечує «дис-
танційне» відбування особою призначеного їй 
судом конкретного виду та розміру покарання 
і тим самим усувають наявний у неї так званий 
«небезпечний стан», який об’єктивно свідчить 
про високий ступінь ймовірності повторного 
вчинення нею у майбутньому того чи іншого 
суспільно небезпечного діяння, передбаче-
ного відповідною статтею Особливої частини  
КК України.

Таким чином, якщо має місце факт звіль-
нення особи від відбування покарання з випро-
буванням; звільнення від відбування покарання 
з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до семи років; звільнення від 
відбування покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років чи умовно-
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дострокового звільнення особи від відбування 
покарання має місце, але на відповідних осіб 
судом не покладаються жодні обов’язки, перед-
бачені ч. 1 ст. 76 КК України, то в такому 
випадку слід контатувати, що підтримуючі 
заходи до них не застосовуються. 

Вивчаючи питання місця підтримуючих 
заходів у сфері протидії злочинності, варто 
говорити, що спеціальною метою їх засто-
сування слід вважати повернення відповід-
ної особи до нормального суспільного життя 
шляхом покладання на неї певних обов’язків – 
попросити публічно або в іншій формі про-
бачення у потерпілого; не виїжджати за межі 
України на постійне проживання без дозволу 
кримінально-виконавчої інспекції; повідо-
мляти кримінально-виконавчу інспекцію про 
зміну місця проживання, роботи або навчання; 
періодично з’являтися для реєстрації в кри-
мінально-виконавчій інспекції; пройти курс 
лікування від алкоголізму, наркоманії або 
захворювання, що становить небезпеку для 
здоров’я інших осіб [21, ч. 1 ст. 76]. 

Не менш важливими і такими, що потре-
бують свого наукового вивчення і належного 
обґрунтування на теоретичному рівні є також 
питання, пов’язані з дослідженням:

а) співвідношення підтримуючих заходів 
як різновиду кримінально-правових заходів 
безпеки з формами реалізації кримінальної 
відповідальності;

б) підстав застосування підтримуючих 
заходів до осіб, які перебувають у так званому 
«небезпечному стані», який об’єктивно свід-
чить про високий ступінь ймовірності повтор-
ного вчинення нею у майбутньому того чи 
іншого суспільно небезпечного діяння, перед-
баченого відповідною статтею Особливої час-
тини КК України;

в) суб’єктного складу реалізації підтриму-
ючих заходів на практиці.

Співвідношення підтримуючих заходів 
з формами реалізації кримінальної відпо-
відальності. У теорії кримінального права 
виокремлюють такі класичні форми реалізації 
кримінальної відповідальності [7, с. 56; 10, с. 3;  
11, с. 27-28; 18, с. 28-29]:

1) основною формою реалізації криміналь-
ної відповідальності є винесення судом обви-
нувального вироку з призначенням засудже-
ному відповідного виду та строку (розміру) 
покарання, яке особою реально відбувається;

2) другою за поширеністю формою реаліза-
ції кримінальної відповідальності є винесення 

судом обвинувального вироку з призначенням 
відповідного виду та строку (розміру) пока-
рання з одночасним застосуванням звільнення 
від реального його відбування;

3) третя форма – засудження винного, вира-
жене в обвинувальному вироку суду, проте не 
пов’язане з призначенням їй покарання.

Отож, йдеться про те, що кримінальна від-
повідальність може супроводжуватися не тільки 
застосуванням заходів покарання, вона може 
бути реалізована й у формі засудження винного 
без призначення йому покарання [12, с. 34-35; 
13, с. 144; 15, с. 116-117; 16, с. 15, 18; 17, с. 118; 
4, с. 10, 12; 19, с. 126]. Не обмежується кримі-
нальна відповідальність виключно заходами 
покарання і на думку І. О. Нечаєвої [14, с. 15]. 
Це свідчить про те, що складовими елементами 
такої відповідальності є, по-перше, винесення 
щодо особи обвинувального вироку, що дово-
дить її вину у вчиненні конкретного суспільно 
небезпечного діяння; по-друге, – настання для 
такої особи певних негативних наслідків.

Тому з урахуванням вище викладеного, 
необхідно зауважити, що підтримуючі заходи 
формою реалізації кримінальної відповідаль-
ності виступають тільки у випадках звільнення 
особи від відбування покарання з випробу-
ванням і звільнення від відбування покарання 
з випробуванням вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до семи років (за резуль-
татами позитивної поведінки засудженої), 
оскільки про відповідні негативні наслідки, 
які настають для зазначених осіб у вигляді 
покладення на них певних обов’язків, безпо-
середньо зазначається у резолютивній частині 
обвинувального вироку суду, який свідчить про 
винність останніх у вчиненні ними конкретного 
суспільно небезпечного діяння. Наприклад, у 
справі № 1-43/11 2009 р. щодо ОСОБА–3, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
116 КК України, суд у резолютивній частині 
вироку зазначив: «ОСОБА–3 визнати винною 
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 116 КК 
України, призначивши покарання у виді позбав-
лення волі на строк 3 (три) роки. На підставі 
ст. 75 КК України звільнити ОСОБА–3 від від-
бування призначеного покарання з випробуван-
ням, іспитовий строк встановити терміном 
на 2 роки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України, 
покласти на ОСОБА–3 такі обов’язки:

1) не виїжджати за межі України на 
постійне місце проживання без дозволу органу 
кримінально-виконавчої системи;
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2) повідомляти кримінально-виконавчу 
інспекцію про зміну місця проживання;

3) періодично з’являтися для реєстрації в 
кримінально-виконавчу інспекцію» [22].

Усі інші підтримуючі заходи, які застосо-
вуються до вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років, при звільненні їх 
від відбування покарання з випробуванням, 
чи до осіб за умовно-дострокового звільнення 
їх від відбування покарання, не слід вважати 
формою реалізації кримінальної відповідаль-
ності, адже застосовуються вони на підставі 
винесеної судом ухвали (суддею – постанови).

Підстави застосування підтримуючих 
заходів. Підстави застосування за рішенням 
суду підтримуючих заходів до осіб, які пере-
бувають у так званому «небезпечному стані», 
який об’єктивно свідчить про високий сту-
пінь ймовірності повторного вчинення нею у 
майбутньому того чи іншого суспільно небез-
печного діяння, передбаченого відповідною 
статтею Особливої частини КК України, ана-
логічні підставам застосування кримінально-
правових заходів безпеки. Це пояснюється 
тим, що останні у свою систему включають й 
досліджувані заходи.

У зв’язку з такими міркуваннями 
доцільно виділяти фактичну та юридичну 
(нормативно-правову ) підстави застосу-
вання за рішенням суду підтримуючих захо-
дів до осіб, які перебувають у так званому 
«небезпечному стані». Зокрема, фактичною 
підставою застосування до особи, яка пере-
буває у так званому «небезпечному стані», 
досліджуваних заходів слід вважати вчинене 
нею суспільно небезпечне діяння, що підпа-
дає під ознаки діяння, передбаченого Осо-
бливою частиною КК України.

До категорії юридичних (нормативно-пра-
вових) підстав, що забезпечуватимуть законну 
реалізацію на практиці підтримуючих заходів 
як різновиду кримінально-правових заходів 
безпеки, необхідно включати:

а) статті Загальної частини КК України, 
які не тільки містять вказівку на досліджу-
вані заходи, що забезпечує законне їх застосу-
вання за рішенням суду до особи, яка перебу-
ває у «небезпечному стані», який об’єктивно 
свідчить про високий ступінь ймовірності 
повторного вчинення нею у майбутньому 
того чи іншого суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого відповідною статтею 
Особливої частини КК України, а й регламен-
тують інші питання, які мають значення для 

правильної кваліфікації вчиненого суспільно 
небезпечного діяння (інститут множинності, 
співучасті тощо);

б) статті Особливої частини цього ж 
Кодексу, які регламентують вчинене особою 
діяння як протиправне й суспільно небез-
печне.

Суб’єктний склад реалізації підтримую-
чих заходів. Під суб’єктами реалізації підтри-
муючих заходів необхідно розуміти не тільки 
суд та осіб, до яких відповідні заходи за рішен-
ням суду застосовуються з метою недопущення 
у майбутньому повторного вчинення ними сус-
пільно небезпечного діяння, що підпадає під 
ознаки діяння, передбаченого Особливою час-
тиною КК України, але й інших учасників, які 
з метою виконання рішення суду забезпечують 
своєчасне й належне застосування досліджу-
ваних заходів до таких осіб. Зокрема, до кола 
таких учасників необхідно відносити: кри-
мінально-виконавчу інспекцію, яка здійснює 
контроль за поведінкою засуджених за міс-
цем їх проживання, звільнених від відбування 
покарання на підставі ст. ст. 75, 79, 81, 83 КК 
України та медико-лікувальні заклади, у яких 
засуджені проходять лікування від алкоголізму, 
наркоманії або захворювання, що становить 
небезпеку для здоров’я інших осіб.

Висновки. Підсумовуючи вище викла-
дене, слід зазначити, що підтримуючі заходи 
як різновид кримінально-правових заходів 
безпеки – це заходи, які можуть бути застосо-
вані за рішенням суду у разі:

1) звільнення особи від відбування пока-
рання з випробуванням;

2) звільнення від відбування покарання з 
випробуванням вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до семи років;

3) звільнення від відбування покарання 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 
до трьох років;

4) умовно-дострокового звільнення особи 
від відбування покарання.

Як наслідок застосування до особи, яка 
перебуває у так званому «небезпечному 
стані», який об’єктивно свідчить про висо-
кий ступінь ймовірності повторного вчинення 
нею у майбутньому того чи іншого суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого відповід-
ною статтею Особливої частини КК України, 
підтримуючих заходів суд покладає на неї від-
повідні обов’язки, передбачені КК України 
[21, ч. 1 ст. 76], з метою повернення її до нор-
мального суспільного життя.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ  
НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ

У статті розглянуті деякі особливості одного із важливіших елементів криміналістичної характеристики 
зґвалтувань вчинених неповнолітніми злочинцями у складі групи осіб,- способи учинення. Особлива увага 
приділяється саме способам підготовки, вчинення і приховування злочину, що пов’язано з особливостями 
особи злочинця, та з особливостями об’єкта зазіхання. Висвітлено типові психологічні риси неповнолітніх 
ґвалтівників.

Ключові слова: криміналістична характеристика, зґвалтування вчинене групою осіб, за участю непо-
внолітнього, способи учинення зґвалтування групою осіб, за участю неповнолітнього; особливості особи 
неповнолітнього гвалтивника.

В статье рассмотрены некоторые особенности одного из важнейших элементов криминалистической 
характеристики изнасилований, совершенных несовершеннолетними преступниками в составе группы 
лиц,- способы совершения. Особое внимание уделяется способам подготовки, совершения и сокрытия 
преступления, что связано с особенностями личности преступника, и с особенностями объекта посяга-
тельства. Освещены типичные психологические черты несовершеннолетних насильников.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, изнасилование совершенное группой лиц, с 
участием несовершеннолетнего, способы совершения изнасилования группой лиц, с участием несовер-
шеннолетнего; особенности личности несовершеннолетнего гвалтивника.

This article deals with some of the features of one of the most important elements of criminological charac-
teristics of rapes committed by juvenile delinquents united in the groups, the ways of its commitment. Particular 
attention is paid to the methods of preparing, committing and concealing a crime, which methods are connected 
with the peculiarities of the delinquent and with the features of the object of the offense. There are indicated the 
typical psychological characteristics of juvenile rapists. 

Key words: forensic characterization, rape committed by a group of persons involving a juvenile, preventive 
methods of being raped by a group of persons involving a juvenile, features of a juvenile rapist’s person.

РОЗДІЛ 8 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Найважливішою складовою частиною 
типової криміналістичної характеристики, 
центральним її елементом є спосіб учинення 
злочину. Його аналіз разом з іншими еле-
ментами типової криміналістичної характе-
ристики дозволяє слідчому відтворити недо-
статню інформацію і висунути версії щодо 
осіб, які вчинили злочин. 

Спосіб учинення злочину (modus operandi 
system) свідчить про те, як, яким чином особа 
чинить суспільно небезпечну дію, які при-
йоми, методи і засоби вона застосовує для 
цього. Спосіб учинення злочину характер-
ний насамперед для злочинної дії як актив-
ної, вольової суспільно небезпечної пове-
дінки особи [1, c. 36]. Відомо, що способи 

вчинення злочинів повторюються. Злочинець 
діє в аналогічних умовах, він має соціальні і 
психологічні типові риси, використовує певні 
знаряддя і засоби вчинення злочину. Обрання 
засобу вчинення злочину пов’язано як з осо-
бливостями особи злочинця (стать, вік, суди-
мість, наявність або відсутність злочинного 
досвіду тощо), так і з особливостями об’єкта 
злочинного зазіхання (віктимність жертви, 
відсутність охорони майна тощо). Повторю-
ваність способів учинення злочинів пов’язана 
з повторюваністю об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, що їх визначають. Узагальнення 
слідчої практики дозволяє встановлювати 
типові способи вчинення різних видів злочи-
нів [2, c. 720].
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Окремим питанням розслідування зґвал-
тувань приділялася увага у працях юристів, 
психологів, соціологів, а саме: М. І. Панова, 
Ю. М. Антоняна, Л. В. Пономарьової, 
Ю. В. Кадонцева, О. В. Ляліної [3, с. 192; 
4, с. 152; 5, с. 16; 6, с. 26]. 

Однак значна частина питань стосовно 
криміналістичних аспектів зґвалтування, вчи-
неного неповнолітніми, і досі нез’ясована. 
Одним із таких питань є особливості способів 
зґвалтування як елемента криміналістичної 
характеристики. Тому завдання статті поля-
гає в з’ясуванні особливостей способів підго-
товки, вчинення і приховування зґвалтування, 
вчиненого неповнолітніми. 

В даний час у криміналістичній харак-
теристиці статевих злочинів особлива увага 
приділяється саме способам їх підготовки, 
вчинення і приховування. Слід відмітити, що 
спосіб залежить від виду насильства та умов 
його застосування; місця і часу; особи зло-
чинця і потерпілої особи; кількості злочинців 
(вчинене однією особою або групою осіб); від 
взаємовідносин суб’єктів злочину та інших 
обставин його вчинення.

Зокрема, Ю. В. Кадонцев говорить про 
способи згвалтування в широкому і вузькому 
сенсах. На його думку, спосіб зґвалтування в 
широкому сенсі являє собою сукупність дій 
злочинця, спрямованих на підготовку зло-
чину, вчинення насильницького статевого акту 
й, іноді, приховування вчиненого суспільно-
небезпечного діяння. 

Під способом зґвалтування у вузькому 
сенсі Ю. В. Кадонцев розуміє систему дій зло-
чинця з подолання опору потерпілої особи 
або нейтралізації такого опору, а також вико-
ристання її безпорадного стану. З цих позицій 
він виділяє чотири види способів згвалту-
вань: а) використання малоліття; б) викорис-
тання безпорадного стану потерпілої особи; 
в) погроза насильством; г) застосування 
фізичного насильства [5, c. 16]. 

На наш погляд, слід виділити три основні 
способи вчинення зґвалтування (з урахуван-
ням диспозиції ст. 152 КК України [7]): 

1) із застосуванням фізичного насильства;
2) з погрозою застосування насильства 

(психічне насильство); 
3) з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи.
Вважаємо, що використання малоліття 

поряд з використанням старечого віку, фізич-
ною, психічною хворобою може відноситися 

до використання безпорадного стану потерпі-
лої особи.

Перш ніж розглянути безпосередньо спо-
соби вчинення зґвалтувань, слід зупинитися 
на способах підготовки до цього злочину. Під 
готуванням, в широкому сенсі, (підготуван-
ням) до злочину розуміється підшукання або 
пристосування засобів чи знарядь, або інше 
умисне створення умов для вчинення злочину. 
Це може стосуватися підбору співучасників, 
розробки детального плану, придбання зброї, 
вивчення режиму дня і шляхів пересування 
жертви тощо. 

Оскільки зґвалтування є злочином, що 
має імпульсивний характер і формується під 
впливом ситуації, сприятливої для особи, 
потенційно готової до вчинення злочину, 
тому в багатьох випадках не супроводжується 
ретельною завчасною підготовкою. Злочинець 
вдається до грубого фізичного насильства, яке 
зазвичай супроводжується заподіянням тілес-
них ушкоджень жертві, утриманням її рук і ніг 
для подолання опору. 

До складних підготовчих дій відносяться: 
підбір зброї, маскувальних засобів, обмірко-
вування варіантів приховування слідів зло-
чину та ін. Так, ґвалтівники, які мають сек-
суальні аномалії, заздалегідь підшукують 
жертву, вивчають спосіб життя, вистежують її, 
ретельно вибирають момент для нападу і т. ін. 
[8, c. 284].

Слід відмітити, що при вчиненні зґвалту-
вань неповнолітніми складні підготовчі дії 
майже відсутні. В більшості своїй зґвалту-
вання вчиняються в стані алкогольного або 
наркотичного сп’яніння. При аналізі нами 
матеріалів кримінальних проваджень, найчас-
тіше зустрічалися такі:

1) доведення до безпорадного стану шля-
хом попереднього споювання, введення нар-
котичних засобів, психотропних речовин та 
інших засобів (наприклад, під час розслі-
дування кримінального провадження було 
з’ясовано, що від вжитого алкоголю стан у 
малолітньої потерпілої погіршився, тому вона 
знепритомніла і втратила свідомість, чим ско-
ристалися ґвалтівники) [9];

2)  приведення, заманювання в квартиру, 
приватний будинок, будь-яке інше примі-
щення з метою зґвалтування і в подальшому 
ненадання можливості покинути його [10]. 
Цей спосіб може стосуватися як випадкової 
знайомої, так і заманювання знайомої дівчини, 
використовуючи довірчі відносини;
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3) заманювання малолітньої дівчинки 
в підвал, квартиру, покинуті приміщення, 
наприклад, у приміщення покинутого ларька 
[11], інші подібні місця;

4) вистежування жертви і доставляння її в 
безлюдне місце з використанням автомобіля, 
що належить дорослим співучасникам або 
батькам неповнолітніх злочинців [12];

5) попередня спроба познайомитися з 
жертвою, домогтися статевого зближення за 
згодою;

6) вистежування жінок у пізній час доби, 
на зупинках громадського транспорту, поблизу 
місць проживання, супроводження до безлюд-
них місць, де і вчиняється зґвалтування. 

На думку Л. В. Пономарьової, можна виді-
лити також інші підготовчі дії до зґвалтування, 
вчиненого неповнолітніми:

1) групам неповнолітніх ґвалтівників 
властиво виявляти дівчат, які живуть статевим 
життям. Під загрозою розголосити таємницю 
дівчини іншим групам хлопців, які дізнавшись 
про це, будуть скрізь переслідувати і ґвалту-
вати її, вони змушують тим самим дівчину 
проти волі здійснювати статеві акти саме з 
членами цієї злочинної групи;

2) співучасниця(ці) групи неповнолітніх 
злочинців обманом заманює свою знайому в 
обумовлене з насильниками місце, де її ґвал-
тує група підлітків;

3) проникнення в квартиру, як правило, 
шляхом обману або з використанням фізичної 
сили, де потерпіла знаходиться наодинці;

4) маскування зовнішності злочинця;
5) викрадення дівчат, жінок, позбавлення 

їх волі для задоволення своїх сексуальних 
потреб;

6) фізичні тренування злочинця з метою 
як подолання опору жертви, так і якомога 
швидше втекти з місця злочину [13, с. 29-30].

Слід зазначити, що вищевказані способи 
підготовки до зґвалтування переходять без-
посередньо в дії щодо досягнення злочинної 
мети. Однак не можна не зауважити, що досить 
часто для неповнолітніх злочинців характерні 
раптові (спонтанні) напади на потерпілу в без-
людних місцях у вечірній або нічний час.

Ми згодні з думкою А. Г. Філіпова сто-
совно того, що для вибору способу зґвалту-
вання певне значення має факт знайомства 
ґвалтівників з потерпілою особою. При цьому, 
як свідчать статистичні дані, останнім часом 
частка знайомих для ґвалтівників жертв збіль-
шилася на 21% (з 52 до 73%) [14, c. 329]. 

На думку О. В. Ляліної, вибір підлітками 
способу вчинення зґвалтування залежить від 
ряду факторів, найбільш характерними з яких 
є структура злочинної групи неповнолітніх і 
характер взаємин її членів з потерпілою. Коре-
ляційна взаємозумовленість цих елементів 
виражається в тому, що зґвалтування із засто-
суванням фізичного насильства відбуваються 
зазвичай групами підлітків з ієрархічною 
структурою відносно незнайомих потерпілих; 
зґвалтування із застосуванням психічного 
насильства відбуваються як випадково утво-
реною групою, так і групою з ієрархічною 
структурою відносно малознайомих потерпі-
лих; зґвалтування з використанням безпорад-
ного стану характерні як для підліткових груп, 
члени яких рівні між собою за статусом, так і 
для груп з ієрархічною структурою відносно 
потерпілих, з якими вони входили в одну ком-
панію і були дружні [6, c. 14].

Дії безпосередньо з учинення аналізова-
ного злочину умовно можна представити як 
два взаємозалежних елементи: операції з при-
душення волі і подолання опору потерпілої; 
вчинення статевого акту з жертвою. Приду-
шення волі полягає у фізичному або психіч-
ному впливі на потерпілу. При цьому воля 
потерпілої може бути зламана, і її опір може 
бути відразу ж усунуто. 

Під фізичним насильством як елементом 
способу вчинення зґвалтування слід розу-
міти вплив на організм іншої людини проти 
її волі [15]. Воно може виражатися в уколах, 
порізах, ударах, побоях, заподіянні тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості тощо, що 
здійснюються з використанням знарядь, засо-
бів і без застосування таких.

Під час вчинення зґвалтувань можуть вико-
ристовуватися вогнепальна, холодна зброя, 
мотузки, шнури для придушення, зв’язування, 
здавлювання руками дихальних шляхів.

Психічне насильство являє собою вплив 
на психіку людини, при якому її воля пригні-
чується без застосування фізичного впливу, 
а іншими способами. Психічне насильство 
може виражатися в залякуванні потерпілої, 
в погрозах фізичною розправою над потер-
пілою, її дітьми, близькими родичами та 
іншими особами. Погроза як спосіб приду-
шення опору потерпілої означає залякування 
її такими висловлюваннями, жестами, демон-
страцією зброї тощо, з яких випливає намір 
винного негайно застосувати насильство. Як 
психічне насильство (погрозу застосування 
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насильства) слід розцінювати і такі дії, як 
демонстрацію зброї або предметів, викорис-
товуваних як зброя, оскільки ці дії безпосе-
редньо не тягнуть за собою заподіяння шкоди 
здоров’ю потерпілого, але є реальною загро-
зою її заподіяння.

Зґвалтування визнається вчиненим з вико-
ристанням безпорадного стану потерпілої 
особи у тих випадках, коли вона за своїм 
фізичним або психічним станом не може розу-
міти характеру і значення вчинюваних з нею 
дій (психічна безпорадність) або, усвідомлю-
ючи це, не може чинити опір ґвалтівникові 
(фізична безпорадність). Поняттям безпо-
радного стану не охоплюється вкрай неспри-
ятливе майнове становище особи, потреба у 
засобах до існування тощо.

Причинами фізичної безпорадності потер-
пілої особи виступають, зокрема, її фізичні 
вади (наприклад параліч, сліпота), малолітній 
або, навпаки, похилий вік, тяжке захворю-
вання, яке не є психічним, сильне сп’яніння. 
Психічна безпорадність, за наявності якої воля 
потерпілої особи на вступ у статеві зносини 
взагалі відсутня, або є неповноцінною, може 
бути викликана, скажімо, психічною хворо-
бою, малолітнім віком, непритомним станом, 
застосуваннями сильнодіючих або інших 
речовин. Стан сп’яніння може бути визнаний 
безпорадним станом лише у тому разі, коли 
внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 
засобів або токсичних речовин особа не усві-
домлювала навколишню обстановку або була 
позбавлена фізичної можливості протидіяти 
ґвалтівникові [16]. 

Вчинення багатьох злочинів пов’язано з 
діями злочинця щодо приховування їх резуль-
тату. Приховання злочинів є однією з форм 
протидії розслідуванню. За змістом прихо-
вування злочинів можна розділити на такі 
групи: приховування злочинів шляхом утаю-
вання інформації і (або) її носіїв, тобто зали-
шення слідчого у незнанні щодо тих чи інших 
обставин справи або джерел інформації (при-
ховання предмета зазіхання, речових дока-
зів, умовчання, відмова від дачі показань та 
ін.); приховання злочинів шляхом знищення 
інформації та (або) її носіїв, у тому числі і 
слідів злочинця; приховання злочинів шля-
хом маскування інформації та (або) її носіїв 
із метою зміни уявлення про спосіб учи-
нення злочину, особу винного, призначення 
об’єктів – носіїв інформації та їх кола (здій-
снюється шляхом переміщення об’єктів, зміни 

зовнішнього вигляду суб’єкта злочину та ін.); 
приховування злочинів шляхом фальсифікації 
інформації та (або) її носіїв (явно неправдиві 
повідомлення, створення неправдивих слідів 
та інших речових доказів, підробка докумен-
тів тощо) [17, c. 720]. 

Після вчинення зґвалтування злочинці лік-
відують використані знаряддя і засоби, вжива-
ють заходів до знищення слідів крові, сперми, 
вагінальних виділень на своєму тілі та одязі 
і т. ін. Нерідко після початку розслідування 
суб’єкти зґвалтування за допомогою знайо-
мих і близьких висувають неправдиві алібі, 
прагнуть вплинути на потерпілу, її близьких 
родичів, щоб змусити її відмовитися від своїх 
свідчень, забрати заяву. Іноді ці дії супрово-
джуються і протиправними вчинками проти 
потерпілої, її близьких, знищенням майна. 
У деяких випадках суб’єкти, прагнучи ухи-
литися від відповідальності, не зупиняються 
навіть перед убивством потерпілої. 

Способи приховування злочину можуть 
бути виражені як в активній формі (дія), так і в 
пасивній формі (бездіяльність).

На думку О. В. Ляліної, існують додат-
кові найбільш типові способи приховування 
неповнолітніми зґвалтувань. Вони вклю-
чають (інформація викладена за частотою 
трапляння): 1) відмову від дачі показань або 
дачу неправдивих свідчень підозрюваними; 
2) загрозу потерпілій убивством або заподіян-
ням шкоди здоров’ю; 3) загрозу розголосити 
відомості, що ганьблять потерпілу; 4) зміну 
місця проживання та місць найбільш частого 
перебування. Звідси випливає, що прихову-
вання зґвалтувань підлітками здійснюється 
переважно в пасивній формі (заперечення 
факту зґвалтування, заяви про добровільний 
характер статевих зносин) [6, с. 14].

Розглянувши питання способу вчинення 
зґвалтування як елементу криміналістич-
ної характеристики, ми дійшли ряду висно-
вків. По-перше, в більшості випадків від-
сутні складні підготовчі дії перед вчиненням 
зґвалтування, які характерні для дорослих 
злочинців або злочинців із психічними анома-
ліями. В більшості своїй зґвалтування вчиня-
ються в стані алкогольного або наркотичного 
сп’яніння. Підготовка найчастіше полягає в 
попередній спробі познайомитися з жертвою, 
домогтися статевого зближення за згодою; 
приведенні, заманюванні в квартиру, при-
ватний будинок, будь-яке інше приміщення 
з метою зґвалтування і в подальшому нена-
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данні можливості покинути його; доведенні 
до безпорадного стану шляхом попереднього 
споювання, введення наркотичних засобів, 
психотропних речовин та інших засобів; зама-
нюванні малолітньої дівчинки в підвал, квар-
тиру, покинуті приміщення; вистежуванні 
жінок у пізній час доби, на зупинках громад-
ського транспорту, поблизу місць проживання, 
супроводженні до безлюдних місць, де і вчи-
няються зґвалтування.

Вибір підлітками безпосередньо способу 
вчинення зґвалтування залежить від ряду 
факторів, найбільш характерними з яких є 
структура злочинної групи неповнолітніх і 
характер взаємин її членів з потерпілою осо-
бою. Зґвалтування із застосуванням фізичного 

насильства відбуваються зазвичай групами 
підлітків з ієрархічною структурою відносно 
незнайомих потерпілих; зґвалтування із засто-
суванням психічного насильства відбуваються 
як випадково утвореною групою, так і групою 
з ієрархічною структурою відносно малозна-
йомих потерпілих; зґвалтування з використан-
ням безпорадного стану характерні як для під-
літкових груп, члени яких рівні між собою за 
статусом, так і груп з ієрархічною структурою 
відносно потерпілих, з якими вони входили в 
одну компанію і були дружні.

Приховування зґвалтувань підлітками здій-
снюється переважно в пасивній формі (запере-
чування факту зґвалтування, заяви про добро-
вільний характер статевих зносин).
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ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

У статті автор аналізує значення перекладача як учасника кримінального провадження. Автор звертає 
увагу на права та обов’язки перекладача, як учасника кримінального провадження. Акцентується увага на 
підставах для відводу перекладача, та відповідальності у випадку порушення норм кримінального процесу-
ального законодавства. Також пропонується внести зміни до деяких нормативно-правових актів, виходячи 
з того, що вони порушують право на справедливий суд.

Ключові слова: перекладач, мова судочинства, компетентність, учасник кримінального провадження, 
відповідальність.

В статье автор анализирует значение переводчика как участника уголовного производства. Автор об-
ращает внимание на права и обязанности переводчика, как участника уголовного производства. Акцен-
тируется внимание на основаниях для отвода переводчика, и ответственности в случае нарушения норм 
уголовного процессуального законодательства. Также предлагается внести изменения в некоторые норма-
тивно-правовые акты, исходя из того, что они нарушают право на справедливый суд.

Ключевые слова: переводчик, язык судопроизводства, компетентность, участник уголовного произ-
водства, ответственность.

The author analyzes the meaning of the translator as a member of the criminal proceedings in this article. The 
author draws attention to the rights and obligations of the translator, as a member of the criminal proceedings. The 
translator’s liability for violations of the criminal procedural law, in particular his/her failure to appearfor court hear-
ing without good reason, are considered. The attention is paid to the grounds for disqualification of the translator. 
It is also proposed to amend the Criminal Procedure Code, based on the fact, that some of its provisions may lead 
to violation of the right for a fair trial. 

Key words: translator, language of justice, competence, member of the criminal proceedings, responsibility.

Актуальність теми полягає у тому, що сут-
тєва частина українського населення не воло-
діє українською мовою. І якщо в повсякден-
ному житті незнання української мови може 
не викликати дискомфорту, то при здійсненні 
правосуддя особа, яка бере участь у справі, 
повинна чітко розуміти свої права, обов’язки, 
дії, які відбуваються, рішення, які ухвалю-
ються. Аналізуючи національний склад насе-
лення України (за переписом 2001 року), 
можна прийти до висновку, що лише 77,8% 
населення є українцями, інші 22,2% насе-
лення це національні меншини [1] і більшість 
з них не знають української мови. 

Саме для того, щоб забезпечити в Укра-
їні всім доступ до правосуддя та право на 
справедливий суд законотворець намагається 
забезпечити доступність мови судочинства.

Метою статті є дослідження законодав-
чого регулювання суб’єктів кримінального 
провадження, а точніше – перекладача, через 
ознаки, які йому притаманні, його завдання, а 
також права та обов’язки.

В роботі досліджуються питання вико-
ристання мов в українському судочинстві, а 
також проблеми правового регулювання, та 

проблеми, які можуть виникати в процесі здій-
снення правосуддя.

До 2012 року, а саме до прийняття Закону 
України «Про засади державної мовної полі-
тики» (далі – Закон), виникали суперечності 
стосовно того яка мова має застосовуватись 
при здійсненні правосуддя – виключно укра-
їнська, чи можливо і інші мови, тобто мови 
національних меншин.

Виходячи з положення статті 10 Консти-
туції України, де закріплюється, що держав-
ною мовою в Україні є українська мова та 
рішення Конституційного Суду України від 
14 грудня 1999 року № 10-рп/99 за яким під 
державною (офіційною) мовою розуміється 
мова, якій державою надано правовий статус 
обов’язкового засобу спілкування в публіч-
них сферах, більшість науковців (серед яких і  
О. Ялова) приходять до висновку, що право-
суддя в Україні повинно здійснюватись укра-
їнською мовою.

Однак чомусь в той момент забули про 
22,2 відсотки населення, які являються націо-
нальними меншинами.

О. Ялова у своїй роботі висловила 
наступну думку: «Судова влада, як одна зі 
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складових державної влади в Україні посідає 
важливе місце у суспільному житті країни. 
Тому й судочинство, яке нею здійснюється, і 
є державною функцією, має проводитися дер-
жавною мовою і наша держава зобов’язана 
Конституцією забезпечувати такий процес» 
[2, c. 266]. 

Але ж утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком дер-
жави. І мені здається, що обов’язок держави 
забезпечити право людини на судовий захист 
(в тому числі не українською мовою, а мовою, 
яка є зрозумілою для сторін) переважає над 
обов’язком забезпечити здійснення право-
суддя державною мовою.

Виходячи з вищезазначеного можна зрозу-
міти важливу роль такого учасника процесу як 
перекладач. 

В кримінальному-процесуальному зако-
нодавстві закріплені права та обов’язки пере-
кладача, однак немає визначення поняття. 
Відсутність поняття «перекладач» створює 
труднощі при вирішенні питань, пов’язаних із 
визначенням компетентності та інших вимог, 
що ставляться до особи, яка запрошується як 
перекладач [3, с. 342].

В частині 4 статті 68 КПК України лише 
зазначається, що перед початком процесуаль-
ної дії сторона кримінального провадження, 
яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або 
суд пересвідчується в компетентності перекла-
дача. Однак виникає питання, що законодавець 
мав на увазі під терміном компетентність.

Ще за радянських часів науковці намага-
лися виділити ознаки, якими повинен бути 
наділений перекладач. Найбільше вимог вису-
вав П.Л. Петрухін:

- компетентність, тобто вільне володіння 
мовами для перекладу;

- незацікавленість у результатах справи;
- недопустимість суміщення функ-

цій перекладача з іншими процесуальними 
обов’язками у кримінальній справі [3, с. 343].

Але науковець не звертає уваги на дуже 
важливу ознаку про яку говорить О. Похре-
щук та С. Фурса – перекладач у юридичному 
процесі обов’язково повинен володіти юри-
дичною термінологією та мати хоча б міні-
мальний багаж знань у тій чи іншій галузі 
права [4, с. 88]. 

Можливо під компетенцією саме це і розу-
міється – володіння мовами судочинства та 
термінологією залежно від сфери здійснення 
перекладу.

Т.М. Кузик звертає увагу ще на той факт, що 
перекладачами у кримінальному судочинстві 
можуть бути лише особи, які сертифіковані 
Міністерством юстиції України та внесені до 
Реєстру судових перекладачів, тобто є профе-
сійними судовими перекладачами [3, с. 344].

Однак, неможливо повністю погодитись 
з такою думкою, оскільки відповідно до 
порядку ведення Державною міграційною 
службою України Довідково-інформаційного 
реєстру перекладачів реєстр перекладачів – це 
веб-сторінка офіційного веб-сайту Державної 
міграційної служби України, що містить відо-
мості про перекладачів, які можуть залучатися 
органами державної влади для надання послуг 
перекладу під час розгляду заяв та проведення 
співбесід з біженцями та іншими категоріями 
мігрантів, під час здійснення їх затримання, 
забезпечення надання їм правової допомоги, 
розгляду адміністративними судами справ 
щодо біженців та видворення з України іно-
земців та осіб без громадянства, здійснення 
досудового розслідування та розгляду судами 
кримінальних проваджень і справ про адмі-
ністративні правопорушення, вчинені біжен-
цями та іншими категоріями мігрантів на 
території України [5].

Відповідно до цієї норми цим реєстром 
користуються лише органи державної влади. 
Отже, якщо перекладача залучає безпосеред-
ньо сам потерпілий або обвинувачуваний, то 
вони залучатимуть будь-якого перекладача.

Виникає питання за якого віку особа може 
бути перекладачем. Більшість науковців 
(серед яких О.П. Головинська, С.П. Щерба, 
Т.М. Кузик) схиляються до тієї думки, що 
перекладачем може бути виключно повно-
літня особа. Однак виходячи з того, що законо-
давець допускає притягнення до кримінальної 
відповідальності за завідомо неправильний 
переклад з 16 років, можлива участь пере-
кладача молодшого 18 років. Однак важко не 
погодитись з думкою Т.М. Кузик по те, що у 
випадку необхідності використання перекла-
дацьких послуг особи, яка володіє рідкісною 
мовою, але не є сертифікованим перекладачем 
(за умови відсутності сертифікованого пере-
кладача з цієї мови), то така особа однозначно 
повинна бути повнолітньою та повністю дієз-
датною [3, с. 344].

Таким чином, перекладач – це, залуче-
ний стороною кримінального провадження, 
слідчим суддею або суддею, учасник кри-
мінального провадження, який вільно воло-
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діє мовами, які необхідні для перекладу та 
юридичною термінологією, незацікавлений 
у результатах справи та не суміщає функ-
ції перекладача з іншими процесуальними 
обов’язками у справі.

Як і будь-який учасник кримінального 
процесу, перекладач наділений правами та 
обов’язками, які закріплені в статті 68 КПК 
України.

Перекладач має право:
1) ставити запитання з метою уточнень для 

правильного перекладу;
2) знайомитися з протоколами процесуаль-

них дій, в яких він брав участь, і подавати до 
них зауваження;

3) одержати винагороду за виконаний пере-
клад та відшкодування витрат, пов’язаних із 
його залученням до кримінального прова-
дження;

4) заявляти клопотання про забезпечення 
безпеки у випадках, передбачених законом.

До обов’язків перекладача належить:
1) прибути за викликом до слідчого, про-

курора, слідчого судді чи суду;
2) заявити самовідвід за наявності обста-

вин, передбачених цим Кодексом;
3) здійснювати повний і правильний пере-

клад, посвідчувати правильність перекладу 
своїм підписом;

4) не розголошувати без дозволу слідчого, 
прокурора, суду відомості, які безпосередньо 
стосуються суті кримінального провадження 
та процесуальних дій, що здійснюються (здій-
снювалися) під час нього, і які стали відомі 
перекладачу у зв’язку з виконанням його 
обов’язків.

Права перекладача ставити питання та зна-
йомитись з протоколами процесуальних дій 
безпосередньо пов’язано з його обов’язком 
здійснювати повний і правильний переклад, 
посвідчувати правильність перекладу своїм 
підписом.

Стаття 68 КПК України передбачає право 
перекладача одержати винагороду за вико-
наний переклад та відшкодування витрат, 
пов’язаних із його залученням до криміналь-
ного провадження. Відповідно до статті 122 
КПК України витрати, пов’язані із залученням 
перекладача, несе сторона кримінального про-
вадження, яка заявила клопотання про виклик 
перекладача. При цьому витрати, пов’язані 
із залученням та участю перекладача для 
перекладу показань підозрюваного, обвину-
ваченого, потерпілого, пояснень цивільного 

відповідача здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України порядку, перед-
баченому Кабінетом Міністрів України.

Кримінальне процесуальне законодавство 
відповідає в даному положенні європейській 
практиці. Відповідно до рішення Європей-
ського суду з прав людини безоплатність допо-
моги перекладача означає, що на особу, яка не 
розуміє мови судочинства й якій надали без-
оплатну допомогу перекладача, після ухва-
лення судового рішення у справі не може 
покладатися обов’язок відшкодування державі 
витрат, пов’язаних із наданням такої допомоги 
[6]. Відшкодування цих витрат означало б, що 
він платить за незнання мови, якою здійсню-
валося провадження у його справі.

Право заявляти клопотання про забезпе-
чення безпеки у випадках, передбачених зако-
ном крім КПК України передбачено і Законом 
України «Про забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві». 
Зокрема в зазначеному законі передбачено, 
що перекладач, а також члени його сім’ї та 
близькі родичі належать до кола осіб, які 
мають право на забезпечення безпеки, якщо 
шляхом погроз або інших протиправних дій 
щодо них робляться спроби вплинути на пере-
кладача у зв’язку з залученням до участі у 
кримінальному судочинстві [7].

Окрім зазначених вище прав перекладача 
О.П. Кучинська, аналізуючи інші норми про-
цесуального законодавства, виділяє наступні 
права:

- знати мету та порядок проведення пев-
них слідчих дій (в разі необхідності його залу-
чення), свої права, обов’язки та відповідаль-
ність;

- відмовитися від участі в провадженні 
слідчої (процесуальної) дії, якщо він не воло-
діє вільно необхідними мовами;

- бути попередженим про застосування 
технічних засобів;

- засвідчувати правильність запису пока-
зань і всього змісту протоколу слідчої дії, в 
якій він брав участь [8, с. 141].

Щодо відмови перекладача від участі про-
вадженні, то варто звернути увагу, що стаття 
385 Кримінального кодексу України перед-
бачає кримінальну відповідальність, якщо 
не буде доведено, що відмова здійснюється з 
поважних причин.

Як вже зазначалося при залученні перекла-
дача, потрібно пересвідчитись в його компе-
тенції. Якщо в процесі здійснення процесу-



134

№ 1 / 2016 р.
♦

альної дії перекладач відмовляється від участі 
у зв’язку з недостатнім володінням мовами, то 
це говорить про те, що були проведенні недо-
статні дії щодо перевірки його компетент-
ності, а отже особа, яка здійснювала перевірку 
халатно віднеслась до своїх обов’язків.

Також неможливо погодись з тим, що 
О.П. Кучинська виділяє таке право як 
засвідчувати правильність запису пока-
зань і всього змісту протоколу слідчої дії, 
в якій він брав участь, оскільки в пункт 3 
частини 3 статті 68 КПК України визначає 
посвідчення правильність перекладу своїм 
підписом як обов’язок перекладача. Тобто 
якщо переклад здійснено правильно пере-
кладач зобов’язаний підписати документ, і 
відмовитись він не має можливості.

Окрім зазначеного обов’язку перекладач 
повинен прибути за викликом до слідчого, 
прокурора, слідчого судді чи суду. Перекла-
дач, як і інші особи які беруть участь у справі 
викликаються шляхом вручення повістки про 
виклик не пізніше ніж за три дні до дня коли 
вона зобов’язана прибути за викликом.

Процесуальне законодавство передбачає 
поважні причини неприбуття особи на виклик, 
серед яких: затримання, тримання під вартою, 
або відбування покарання; обставини непере-
борної сили; тяжка хвороба або перебування 
закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-
ням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад; смерть близь-
ких родичів, або серйозна загроза їхньому 
життю; несвоєчасне одержання повістки про 
виклик та інші обставини, які об’єктивно уне-
можливлюють з’явлення особи на виклик.

В той же час не передбачено для перекла-
дача наслідки неприбуття на виклик під час 
досудового розслідування, оскільки в стаття 
138 КПК України, яка регулює це питання, 
стосується тільки підозрюваного, обвину-
ваченого, свідка, потерпілого та цивільного 
відповідача.

Відповідно до статті 327 КПК України 
якщо в судове засідання не прибув свідок, спе-
ціаліст, перекладач або експерт заслухавши 
думку учасників судового провадження, суд 
після допиту інших присутніх свідків при-
значає нове судове засідання і вживає заходів 
для його прибуття. Як бачимо, дана норма 
дозволяє у випадку неприбуття перекладача 
допитати свідків та призначити нове судове 
засідання. Таким чином є реальна можливість 

порушення прав людини – як можна допиту-
вати свідків, коли потерпілий або обвинувачу-
ваний не розуміють про що свідки говорять та 
потребують перекладача.

Виходячи з вищевикладеного, вважаю за 
необхідне внести зміни до статті 327 КПК 
України виключивши з неї слово «перекла-
дач».

Виникає питання – чи вважається непри-
буття перекладача без поважних причин від-
мовою від виконання покладених на нього 
обов’язків, що є підставою для притягнення 
його до кримінальної відповідальності. Вихо-
дячи з того, що перекладач повинен розуміти, 
що він в окремих випадках є обов’язком учас-
ником процесу – без якого неможливе здій-
снення правосуддя, його неявку за викликом 
потрібно вважати відмовою від виконання 
покладених на нього обов’язків.

Також обов’язком перекладача є заявлення 
самовідводу за наявності обставин передбаче-
них КПК України.

Підстави для відводу перекладача перед-
баченні статтями 77, 79 КПК України, до них 
належать:

- він є заявником, потерпілим, цивільним 
позивачем, цивільним відповідачем, членом 
сім’ї або близьким родичем сторони, заяв-
ника, потерпілого, цивільного позивача або 
цивільного відповідача;

- він брав участь у цьому ж провадженні 
як слідчий суддя, суддя, захисник або пред-
ставник, свідок;

- він особисто, його близькі родичі чи 
члени його сім’ї заінтересовані в результатах 
кримінального провадження або існують інші 
обставини, які викликають обґрунтовані сум-
ніви в його неупередженості.

Як вже зазначалось, у випадку відмови 
без поважних причин від виконання покладе-
них на перекладача обов’язків у суді або під 
час провадження досудового розслідування 
він притягується до кримінальної відпові-
дальності. Окрім того, перекладач може бути 
притягнутий до відповідальності за завідомо 
неправильний переклад (стаття 384 Кримі-
нального кодексу України).

Не можна недооцінювати участь пере-
кладача в кримінальному процесі України, 
оскільки він дуже суттєвий учасник кримі-
нального провадження, адже без його участі 
в окремих ситуаціях неможливо винести 
законне та обґрунтоване рішення. 
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КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті досліджено проблему співвідношення інтересів окремих груп та індивідів в сферах, що стосу-
ються захисту навколишнього середовища чи дотичні до нього, висловлена думка про те, який пріоритет 
має надаватися окремим інтересам та на прикладах описуються проблеми у взаємодії інтересів. Стаття по-
кликана проілюструвати фундаментальні протиріччя, на подолання яких має бути націлена розробка норм 
міжнародного права у сфері захисту екологічної безпеки.

Ключові слова: національні, державні інтереси, інтереси індивіда, конфлікт інтересів, екологічна безпека.

В статье исследована проблема соотношения интересов отдельных групп и индивидов в сферах, каса-
ющихся защиты окружающей среды или соприкасающихся с ней, выражено мнение о том, какой приоритет 
должен оказываться отдельным интересах и на примерах описываются проблемы взаимодействия инте-
ресов. Статья призвана проиллюстрировать фундаментальные противоречия, на преодоление которых 
должна быть нацелена разработка норм международного права в сфере защиты окружающей среды.

Ключевые слова: национальные интересы, государственные интересы, интересы индивида, кон-
фликт интересов, экологическая безопасность.

The article studies the issue of correlation between the interests of certain groups and individuals in the areas 
relating to environmental protection, expresses the point regarding priority to be given to the several interests and 
through the examples describes the problem of interaction of interests. The article is aimed at illustration of funda-
mental contradictions in the overcoming of which the development of international law in the sphere of protection 
of the environment should be targeted on.

Key words: national interest, state interest, interest of individual, conflict of interests, environment security. 

РОЗДІЛ 9 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Природа конфлікту полягає в тому, що він 
виникає на місці існування більш ніж одного 
інтересу. Якщо інтереси спільні, це призведе 
до співпраці і стабільного розвитку. У разі, 
якщо інтереси різні, вони будуть реалізовува-
тися в різних площинах, не створюючи кон-
флікту, втративши лише в неможливості співп-
раці. Якщо ж інтереси є прямо протилежними, 
це неминуче призведе до конфлікту інтересів. 
У глобальному аспекті ми можемо стверджу-
вати, що у кожної держави є свої національні 
інтереси і вони потенційно протилежні.

В цілому, статичний погляд на міжнародні 
відносини з методологічних позицій еконо-
мічної науки дозволяє констатувати наступне:

- по-перше, суб’єкти міжнародних відно-
син мають різні інтереси, як наслідок їх нерів-
ного становища, що веде до конфлікту інтер-
есів між ними;

- по-друге, наслідком наявності конфлікту 
інтересів між суб’єктами міжнародних відно-
син є процес перерозподілу благ між ними;

- по-третє, конфлікт інтересів, перерозпо-
дільчі та інституційні процеси, з економічної 

точки зору, є фундаментальними властивос-
тями будь-якого міжнародного процесу вза-
ємодії [1, с. 17].

Держава як первинний і основний суб’єкт 
міжнародного права самостійно визначає 
напрямки розвитку міжнародного екологіч-
ного права, грунтуючись на державних інтер-
есах. На сьогоднішній день, незважаючи на 
позитивні зрушення в сфері прийняття і реа-
лізації норм міжнародного права навколиш-
нього середовища, ми не можемо не врахову-
вати різну філософію держав світу при оцінці 
перспектив його розвитку. 

Норми міжнародного права в сфері захисту 
довкілля формуються під впливом зовнішньої 
і внутрішньої політики держав. Певною мірою 
на процес впливають міжнародні урядові та 
неурядові організації, однак в силу їх похідної 
правосуб’єктності ми все ж таки схильні ствер-
джувати, що саме політика держав впливає на 
нормотворення. В свою чергу, політика держав 
значно різниться у питаннях захисту екології.

Досить явно протиріччя проявилися під 
час Конференції ООН зі зміни Клімату в Дур-
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бані. У той час як комісар Європейського 
Союзу з питань зміни клімату закликав учас-
ників до прийняття обмежувальних норм [2], 
США, поряд з Індією і Китаєм ледь не зірвали 
конференцію своєю відмовою обговорювати 
питання обмеження викидів вуглецю. З однієї 
сторони, ще двома роками раніше Б. Обама 
заявляв, що США стане передовою державою 
по боротьбі зі змінами клімату [3]. З іншої 
сторони, національні інтереси Китаю тоді й не 
переслідували захист навколишнього серед-
овища. Так у дослідженні вимірів національ-
ної безпеки Китаю того ж періоду В. Мандра-
геля зазначає, що Китай поряд з традиційними 
загрозами безпеці акцентує увагу на нових, 
нетрадиційних, у таких галузях, як економіка, 
фінанси, інформатика, енергетика, продукти 
харчування, охорона здоров’я, боротьба з 
тероризмом [4, с. 91]. Про захист навколиш-
нього середовища не йшлося. 

Більше того, під час конференції Європей-
ський союз «звинуватили» в намірах зрівняти 
з метою Конвенції розвинуті країни, і кра-
їни, що розвиваються. Таким чином, значно 
обмежити квоту на викиди вуглецю для таких 
країн. Це було сприйнято як загроза економіч-
ному розвитку таких країн як Індія або Китай, 
що спричинило зменшення рівня довіри між 
учасниками конференції [5]. При цьому, всі 
усвідомлювати, що вже завтра Індія і Китай 
стануть найбільшими забруднювачами. Таким 
чином, зрівняння в правах нинішніх і май-
бутніх забруднювачів повністю відповідало б 
принципу попередження в міжнародному еко-
логічному праві. Отже, здавалося б, інтерес у 
всіх повинен був бути загальним, але кожній 
державі її кровні інтереси виявилися ближче.

Не ясно, чиї інтереси захищають держави, 
опираючись розробці і підписанню доку-
мента, який буде сприяти вирішенню еколо-
гічних проблем. Здавалося б, основною метою 
дій держави є захист інтересів своїх громадян. 
Але при цьому громадянам США доводилося 
виходити на мітинги і направляти офіційні 
листи органам влади своєї держави із закли-
ками «забруднювач повинен платити» [3].

Таким чином, на прикладі подій конфе-
ренції можемо судити про те, що в конфлікті 
інтересів перемагають зовсім не ті інтереси, 
які мають вирішальне значення, тобто еко-
логічні. Тоді як пріоритетність екологічних 
інтересів логічно випливає з ієрархії інтересів, 
на верхівці якої знаходяться загальнолюдські 
(біологічні) інтереси – спільні для всіх націй, 

держав, соціальних верств і груп людства. Ця 
ієрархія виглядає в спрощеному вигляді таким 
чином (рис. 1) [6].

 Доводиться з прикрістю констатувати, що 
на сьогоднішній день у справі міжнародного 
співробітництва в сфері захисту навколишнього 
середовища, переважають національні інтереси, 
на першому місці серед яких стоять такі про-
блеми як тероризм або захист територіальної 
цілісності. Екологічним питанням також при-
свячуються цілі розділи стратегій національної 
безпеки країн, але, на відміну від боротьби з 
тероризмом, боротьба з забрудненням навко-
лишнього середовища не являється такою 
вигідною для держав. Як зазначає професор 
А. Подберезкін, дуже важко зосередитися на 
вирішенні екологічних питань, тому як охорона 
навколишнього середовища входить і виходить 
з політичної моди в залежності від економіки, 
війни і так далі [7]. Це твердження наразі знахо-
дить своє підтвердження подіями на Сході Укра-
їни. Екологи б’ють на сполох щодо стану навко-
лишнього середовища на Донбасі [8], однак 
питання залишатиметься відкритим як мінімум 
до завершення бойових дій. 

 

Пріоритетність сфер зовнішньої політики 
держав наочно видно з малюнка, зробленого 
професором Московського державного інсти-
туту міжнародних відносин Л.М. Капіци в її 
курсі «Екологічна дипломатія» (рис. 2). На 
схемі видно, що чим ближче до «центру дипло-
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матичної діяльності», тим більше пріоритет-
ними і актуальними виглядають проблеми для 
правлячих еліт і, відповідно, навпаки [7].

У зв’язку з таким розташуванням пріори-
тетних сфер зовнішньої політики слід згадати 
поняття державних інтересів. Термін «дер-
жавні інтереси» походить від аргументів з 
області міжнародного права, що відносяться 
до часу утворення сучасної системи дер-
жав у XVII сторіччі. Він означає, що можуть 
існувати такі мотиви дій (зазвичай в області 
зовнішньої, рідше – внутрішньої політики), 
які відсувають на задній план всі інші мірку-
вання правового або морального порядку. Тер-
мін «державні інтереси» легко вписується в 
поняття політичного реалізму і реальної полі-
тики (real politik), а оскільки популярність цих 
доктрин знижується, поступово зменшується 
і значення цього терміна [9]. Всі ми можемо і 
зараз спостерігати, як первинний і основний 
інтерес всього людства відсувається на дру-
гий план у порівнянні з економічними інтер-
есами окремих націй. І по мірі того як інтен-
сифікується міжнародна міграція і стираються 
ознаки національної держави це виглядає все 
більш абсурдно.

Констатуючи те, що влада держав приді-
ляє увагу питанням екології, ми не можемо 
не звернути уваги на те, що питання захисту 
навколишнього середовища стоять, на жаль, 
не на чолі всіх національних інтересів. Ми 
можемо відзначати позитивні тенденції в 
міжнародному співробітництві у даному 
напрямку, можемо вітати підписання нових 
прогресивних міжнародних документів, але 
ми повинні дивитися «в корінь» питання.

Як зазначає дослідник Н.А. Піскулов, 
перші ознаки реального усвідомлення люд-
ською спільнотою серйозності природоохо-
ронних проблем і нового підходу до світового 
розвитку з’явилися в 1960-1970-е, і ще більше 
в 1980-х та на початку 1990-х рр., коли еколо-
гія стала прийматися до уваги при розробці та 
реалізації міжнародної і національної еконо-
мічної політики. Але цей процес усвідомлення 
спільності інтересів всього людства стикався з 
усвідомленням національних правлячими елі-
тами власних національних або корпоратив-
них інтересів. Як правило, на користь остан-
ніх і вирішувалися ці проблеми [10, с. 37]. 

Поряд з конфліктом інтересів між держа-
вами, ми можемо спостерігати конфлікт інтер-
есів і всередині держави між різними групами 
суспільства. Таких груп, йдучи від складних 

суспільних утворень, як класи населення і т.д. 
до окремих індивідів, можна виділити необме-
жену кількість.

Каменем спотикання при вирішенні еко-
логічних проблем є економічні інтереси. Оче-
видно, що за класифікацією інтересів, еко-
логічні інтереси повинні стояти на першому 
місці. Але в глобальному сенсі, завжди існує 
небезпека спекулювання екологічними інтер-
есами в економічних цілях. При всій неодноз-
начності ситуації, в якості таких спекуляцій 
можна розцінювати дії Румунії по відношенню 
до України щодо спорудження Україною гли-
боководного суднового ходу «Дунай – Чорне 
море» [11; 12]. Наявність у України судно-
плавного ходу з наявними характеристиками 
слід розцінювати як економічно невигідне для 
Румунії. Таким чином, не варто відкидати цей 
фактор при розгляді екологічних протистоянь 
згаданих держав по даному питанню.

Всі суб’єкти міжнародних відносин уні-
кальні за своїми характеристиками: потре-
бами, наявними в їх розпорядженні матері-
альними ресурсами (людський потенціал, 
наявність тих чи інших природних ресурсів, 
фінансові можливості і т.д.), нематеріальними 
ресурсами (наприклад, таким ресурсом може 
бути членство в міжнародній організації), гео-
політичним становищем, статусом, роллю в 
міжнародних економічних відносинах.

Остання обставина формує різні смаки, 
зміст яких на практиці приймає форму офіцій-
них формулювань державних (якщо однією зі 
сторін є суверенна держава або міжурядова 
організація) або приватних (індивіди, групи 
індивідів, транснаціональні корпорації, теро-
ристичні групи і т.д.) інтересів.

Відмінності інтересів учасників міжнарод-
них відносин ведуть до виникнення конфлікту 
інтересів при їх взаємодії, наслідком якого 
є те, що будь-яка взаємодія на міжнародній 
арені веде до перерозподілу благ (матеріаль-
них або нематеріальних) між учасниками між-
народних відносин [1, с. 16].

Небезпека конфліктів між інтересами про-
тилежними екологічним і власне екологічними 
інтересами полягає в тому, що на їх подолання 
йде дорогоцінний час. А тим часом, незахище-
ність екологічних інтересів веде до зменшення 
кількості і якості засобів виживання людської 
цивілізації, що в свою чергу призведе до 
більш серйозних конфліктів. Так, повертаю-
чись до класифікації інтересів на матеріальні 
та інтелектуальні, можемо констатувати, що: 
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а) інтелектуальні інтереси можуть бути реалі-
зовані і без залучення ресурсів, не створюючи 
конфлікту; б) також інтелектуальні інтереси 
можуть реалізовуватися за рахунок матері-
альних інтересів іншої сторони, що створює 
загрозу для цієї сторони, і може призвести 
до виникнення конфлікту. Однак конфлікту 
можна уникнути в разі відмови першої сто-
рони від власних амбіцій; в) найбільшу небез-
пеку провокує таке зменшення ресурсів, коли 
їх не достатньо для того, щоб забезпечити хоча 
б матеріальні потреби обох сторін, не кажучи 
вже про інтелектуальні. В такому випадку кон-
флікту не уникнути.

Уже зараз причиною багатьох конфліктів 
між африканськими поселеннями стає фак-
тор води [13]. А тому подальша втрата часу 
на рішення екологічно-економічних протиріч, 
призведе до подібних конфліктів в глобаль-
ному масштабі, коли питання економіки від-
падуть самі по собі в зв’язку з неактуальністю. 
Однак такий шлях стане нищівним для люд-
ства і всієї планети в цілому, згадуючи войов-
ничу природу людини і рівень розвитку вій-
ськової техніки.

На сьогоднішній день принцип раціональ-
ності все ще переважає в міжнародних від-
носинах і вимагає від суб’єктів міжнародних 
відносин узгодження інтересів. Будь-який 
конфлікт інтересів в міжнародних відносинах, 
в кінцевому підсумку, вирішується через вре-
гулювання взаємних прав і свободи дій щодо 
об’єкта конфлікту. Суб’єкти міжнародних 
відносин в кінцевому підсумку зацікавлені в 
узгодженні своїх інтересів, оскільки інститу-

ціоналізація міжнародних відносин дозволяє 
досягати більш вигідних для кожного роз-
поділу благ [1, с. 21]. Отже, поки наявність 
достатньої кількості ресурсів дозволяє між-
народній громадськості вести діалог, то необ-
хідно використовувати цей час для найбільш 
конструктивної співпраці з метою захисту еко-
логічної безпеки.

Попередження більш серйозних і непере-
борних конфліктів ускладнюється за відсут-
ності чітко визначених пріоритетів. Говорячи 
про екологічну безпеку потрібно усвідомлю-
вати, що її забезпечення являється первинним 
інтересом, носієм якого є індивід. Очевидно, 
що рівень світового розвитку та стан міжна-
родних відносин не сприяє різкій зміні век-
тору інтересів міжнародного співтовариства 
на екологічні. Тим не менше, висвітлення кон-
флікту інтересів дозволяє визначити мірила 
для подальшого дослідження норм міжнарод-
ного права в сфері захисту екологічної без-
пеки. До таких мірил можна віднести забез-
печення пріоритетності екологічних інтересів, 
рівень участі громадськості як носія первин-
ного інтересу в розробці, прийнятті та імпле-
ментації норм права, мінімізація можливості 
зловживань та спекуляцій в питаннях захисту 
довкілля. При подальшій науковій розробці 
питання на основі перерахованих мірил ефек-
тивності міжнародного співробітництва в 
галузі екології можуть бути розроблені більш 
докладні критерії оцінки ефективності норм 
міжнародного права, віднайдені нові пра-
вові форми та методи міжнародно-правового 
захисту екологічної безпеки.
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

У статті розглянуті основні причини міжнародної міграції працездатного населення України. Проана-
лізовано основні проблеми, які впливають на гальмування безвізового режиму в Україні. Запропоновано 
комплекс заходів з їх врегулювання.

Ключові слова: безвізовий режим, міжнародна міграція, нелегальна міграція, Європейський Союз, віза.

В статье рассмотрены основные причины международной миграции трудоспособного населения Укра-
ины. Проанализированы основные проблемы, которые влияют на торможение безвизового режима в Укра-
ине. Предложен комплекс мер по их урегулированию.

Ключевые слова: безвизовый режим, международная миграция, нелегальная миграция, Европейский 
Союз, виза.

The main causes of international migration of working-age population of Ukraine are described in the article. 
The basic problems that have an impact on a braking visa-free regime in Ukraine are analyzed. A range of mea-
sures to resolve them is proposed.

Key words: visa-free travel, international migration, illegal migration, European Union visa.

Актуальність статті. Сьогодні Україна 
опиналася в надзвичайно складній економіко-
політичній ситуації. Так, за свій незалежний 
проєвропейський вибір українці були зму-
шені заплатити втратою територій, стрімкою 
девальвацією національної валюти, кризою у 
фінансовій системі, втратою робочих місць, а 
також військовими діями на Сході. Й до цих 
всіх подій кількість українців працездатного 
віку, які шукали кращої долі за кордоном була 
досить високою. Сьогодні ж, як не складно 
здогадатися, ця тенденція тільки посилилася.

Аналіз чисельної наукової літератури та 
публікацій з досліджуваної проблематики 
дозволяє нам сформувати наступне визначення 
міжнародної трудової міграції: «міжнародна 
трудова міграція – це особливий вид міграції 
трутових ресурсів, який полягає в переміщенні 
робочої сили з однієї країни в іншу для працев-
лаштування з метою більш ефективного вико-
ристання своєї робочої сили».

Постановка проблеми. Серед основних 
причин міжнародної міграції працездат-
ного населення в Україні на сучасному етапі 
потрібно виділити:

- низькі заробітні плати в Україні (так, в 
наслідок девальвації національної валюти, 
середня заробітна плата в доларовому еквіва-
ленті зменшилася з $450 до 170);

- втрата робочих місць у зв’язку з окупа-
цією Українських територій в Автономні Рес-
публіці Крим, Донецькій та Луганській облас-
тях;

- незбалансованість освіти і ринку праці;
- ухилення від мобілізації військово- 

зобов’язаних;
При цьому, зовнішньо-політичні фактори 

та міжнародна кон’юнктура ринку праці сьо-
годні впливають не тільки на динаміку між-
народної трудової міграції українців, але й 
змінюють її основні напрямки. Актуальним 
питанням на сьогодні залишається дата оста-
точного скасування віз в країни Європей-
ського союзу для України [1].

Метою даної статті є аналіз основних про-
блем безвізового режиму України і ЄС. Досяг-
нення поставленої мети можливе на основі 
вирішення таких завдань, як: з’ясування при-
чин гальмування отримання Україною безвізо-
вого режиму, аналіз внутрішніх та зовнішніх 
факторів впливу на реалізацію запровадження 
безвізового режиму України та ЄС.

Виклад основного матеріалу. Водночас, 
попри всі заяви щодо безвізового режиму 
України і ЄС, майбутні перспективи позитив-
ного розв’язання цього питання, як засвідчує 
остання практика, є доволі невизначеними. 
Значна кількість громадян, які останнім часом 
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намагалися отримати Шенгенську візу відмі-
чають, що більшість країн не тільки не полег-
шили, а взагалі ускладнили візовий режим з 
Україною, що насамперед прослідковується із 
сусідньою державою Польщею. 

Так, якщо у 2015 році пакет документів 
для отримання дозволу на міграцію включав 
в себе: 1) документ що підтверджує особу; 
2) запрошення працедавців і страховий поліс, 
то станом на 2016 рік, Посольство зарубіжної 
країни вважає за необхідність пред’явити для 
одержання візи – довідку з місця роботи гро-
мадянина, і підтвердження фінансового забез-
печення для отримання візи [2].

При цьому, кількість відмов в отриманні 
Шенген візи зросла в рази. Це зумовлено, 
по-перше міграційною кризою про що заявила 
Канцлер ФРН: «Європа стала вразливою через 
відсутність необхідного порядку у зв’язку з 
міграційною кризою» [3]. 

За даними ООН в 2015 році близько один 
мільйон нелегальних мігрантів прибули в 
Європу через Середземне море серед них 
понад 500 тисяч сирійців. По-друге, фінан-
сове та соціальне навантаження на країни ЄС. 
Президент Європарламенту Мартін Шульц 
заявив, що основною проблемою, виклика-
ною мігрантами є відсутність солідарності 
задля прийняття спільних правил вирішення 
проблем з їх розселенням, що призводить 
до суттєво нерівномірного навантаження на 
міграційні служби окремих країн Європи. Як 
наслідок, масовий наплив мігрантів загрожує 
існуванню Шенгенської угоди, а протиріччя 
між країнами ЄС щодо розселення мігрантів 
поглиблюють розкол в ЄС. 

Вважаємо, не менш важливою причи-
ною гальмування встановлення безвізового 
режиму між Україною і Європейським союзом 
є тривалість реформ МВС і освіти, судове та 
конституційне реформування лише в процесі 
розробки, лише частина антикорупційних 
детективів приступила до виконання своїх 
обов’язків на території України, корупція була 
і залишається, а відсутність боротьби з нею 
є чи не основною перешкодою у лібераліза-
ції візового режиму. Незавершена реалізація 
необхідних законів, одним з яких є: «Закон про 
національне агентство з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, отриманими 
від корупційних злочинів» [4, c. 43-44].

Втім, позитивним зрушенням у напрямку 
«безвізового режиму» нашої країни стало 
прийняття Закону України «Про електронне 

декларування майна посадовими особами». 
Це останній документ із безвізового пакету. 
Його президент України, Петро Порошенко 
завізував на зустрічі з представниками комі-
сії, яка обирає членів Національної агенції з 
питань протидії корупції. Для запровадження 
Європейським Союзом безвізового режиму 
залишилося ще обрати двох членів Національ-
ної агенції з питань протидії корупції. Робоча 
комісія після зустрічі з президентом обіцяла 
вирішити це питання вже сьогодні. 

Окрім реформування імміграційного зако-
нодавства, уряду України необхідно створю-
вати умови, для іноземних капіталовкладень. 
В цьому контексті, розробляючи напрямки 
вдосконалення регулювання інвестиційної 
діяльності в Україні, на нашу думку, потрібно 
враховувати передовий європейський досвід. 
Оскільки в контексті євроінтеграційних праг-
нень нашої держави саме країни Європи 
можуть стати найбільшими імпортерами 
інвестицій, розробляючи власну міграційну 
політику, Україні важливо враховувати євро-
пейський досвід з врегулювання інвестицій-
ної діяльності в сфері економіки, забезпечити 
захист економічних прав іноземного та наці-
онального інвестора, удосконалити умови в 
сферах оподаткування і спрощеності проце-
дури легалізації суб’єктів підприємницької 
діяльності з іноземним елементом [5].

Висновки. З огляду на ключові фактори та 
проблеми безвізового режиму та зовнішнього 
інвестування, можна запропонувати наступ-
ний комплекс заходів з їх врегулювання:

- реформування судової гілки влади як гаран-
тія захисту прав і свобод громадян України, іно-
земних громадян та осіб без громадянства;

- прийняття нових економічних законів 
в гармонізації до законодавства країн ЄС з 
метою залучення в кооперацію зовнішнього 
інвестора ;

- розширення гарантій трудового законо-
давства для заохочення працевлаштування 
національної та іноземної робочої сили ;

- створення спеціалізованих закладів для 
вивчення іноземних мов, в адміністративно-
територіальних одиницях України, для міжна-
ціональних комунікаційних відносин;

- фундаментальні гарантії захисту еконо-
мічних, культурних, соціальних та особистих 
прав загалом;

- реалізація усіх новоприйнятих законів 
відповідно до належної процедури застосу-
вання, як ознака їх ефективності в практичні 
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діяльності, забезпечення неупередженості і 
обєктивності діяльності антикорупційного 
Бюро України і антикорупційного прокурора 
шляхом відповідного рівня державної вина-
городи;

- інші процесуальні заходи.
Запропоновані нами заходи з врегулювання 

проблем безвізового режиму та інвестиційної 
діяльності в Україні не є вичерпні, основні з 

яких покликані мінімізувати негативні та при-
множити позитивні наслідки цього соціально-
економічного явища. Водночас, потрібно 
усвідомлювати, що їх реалізація в важкій 
політико-економічній ситуації, в якій сьогодні 
перебуває України, є дуже клопітким і трива-
лим процесом, ефективність якого, в значній 
мірі залежить від злагодженої взаємодії дер-
жави бізнесу та громадськості.
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У статті досліджується історичний розвиток основних теорій європейської економічної інтеграції; ви-
являються тенденції та закономірності їх розвитку, передумови та причини виникнення нових теорій євро-
пейської економічної інтеграції; проводиться аналіз ключових теорій європейської економічної інтеграції. 
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В статье исследуется историческое развитие основных теорий европейской экономической интегра-
ции; выявляются тенденции и закономерности их развития, предпосылки и причины возникновения новых 
теорий европейской экономической интеграции; проводится анализ ключевых теорий европейской эконо-
мической интеграции.

Ключевые слова: Европейский Союз, евроинтеграция, экономика, генезис, теории.

The article examines the historical development of the main theories of European economic integration; are 
trends and patterns of development, background and causes of the new theories of European economic integra-
tion; analyzes the key theories of European economic integration.

Key words: European Union, European integration, economics, genesis theory.

Вступ. В світі існує велика кількість науко-
вих теорій та концепцій, які пояснюють при-
чини виникнення та розвитку європейської 
інтеграції та європейської економічної інте-
грації. Між тим, кожна з цих теорій виникла 
під впливом певних політичних, економічних, 
правових та інших передумов і є об’єктивним 
наслідком тих історичних подій, що відбува-
лися на конкретному етапі розвитку людства. 
Тому безумовним є той факт, що кожна теорія, 
наукова течія та ідея в кінцевому підсумку 
зазнають ментальної кризи, внаслідок чого 
відмирає або трансформується у нову течію та 
теорію. Метою вивчення їх генезису є моде-
лювання новітніх теорій в цій сфері, що відпо-
відають вимогам сучасності. 

Теорії європейської економічної інтегра-
ції справляють значний вплив на економічну 
інтеграційну політику Європейського Союзу 
(далі – ЄС). Отже, для України, яка знахо-
диться на шляху до євроінтеграції, важливим є 
вивчення історичного досвіду розвитку відпо-
відних теорій, що дозволить виявити очікувані 
перспективи для нашої держави на наступних 
етапах економічної євроінтеграції. У зв’язку з 
цим, можемо стверджувати, що дослідження 
генезису теорій європейської економічної 
інтеграції є актуальним напрямком сучасної 
науки міжнародного та європейського права.

Питання розвитку теорій європейської 
інтеграції досліджували такі науковці як 
В. Д. Бондаренко, І. В. Валентюк, Н. В. Горін, 
А. В. Миколюк, Е. Ю. Молчанова, С. М. Писа-

ренко, О. П. Перенчук, І. В. Приходько, 
О. М. Руденко, К. О. Трихліб, О. І. Трегуб, 
С. В. Череватий, В. І. Чужикова, О. М. Шпа-
кович, І. В. Яковюк та багато інших. Однак, 
не зважаючи на існування чисельних науко-
вих робіт у цій сфері, слід зазначити, що на 
сьогоднішній день, майже відсутні комплексні 
та актуальні наукові дослідження, присвячені 
генезису теорій європейської економічної 
інтеграції, заснованих на сучасних поглядах 
в контексті тих історичних подій, що відбува-
ються сьогодні в світі. 

Постановка завдання. Метою даної статті 
є проведення аналізу генезису основних тео-
рій європейської економічної інтеграції. Для 
цього необхідно виконати такі завдання: 
визначити поняття інтеграції та економічної 
європейської інтеграції; охарактеризувати 
ключові теорії європейської інтеграції та євро-
пейської економічної інтеграції; провести ана-
ліз передумов та причин виникнення цих тео-
рій; на підставі вивчення генезису основних 
теорій європейської економічної інтеграції 
зробити висновки про закономірності виник-
нення новітніх теорій європейської економіч-
ної інтеграції та їх вплив на процеси євроінте-
грації в Україні.

Результати дослідження. Європейська 
економічна інтеграція – процес тривалий і 
неоднозначний. Його сутність в найбільшій 
мірі можливо розкрити через теоретичне 
осмислення причин і передумов виникнення 
та історичних умов розвитку процесів євро-
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пейської інтеграції. Змістовну основу будь-
якої теорії європейської економічної інтеграції 
складає поняття «інтеграція» та «економічна 
інтеграція».

В тлумачних словниках термін «інтегра-
ція» (лат. integratio – відновлення, заповне-
ння, від integer – цілий) визначається як: 
1) об’єднування чого-небудь у єдине ціле 
[1, с. 35]; 2) поняття теорії систем, що озна-
чає стан зв’язаності окремих диференційова-
них частин в ціле, а також процес, що веде до 
такого стану [2, с. 451]. 

Етимологія категорії «інтеграція» дозволяє 
сформулювати дефініцію європейської інте-
грації як процес об’єднання держав-членів 
ЄС в єдине наднаціональне формування шля-
хом зближення їх законодавства, стандартів 
в економічній, політичній, правовій та інших 
сферах суспільного життя з метою утворення 
єдиного європейського простору, підвищення 
рівня національної та міжнаціональної без-
пеки, забезпечення добробуту їх громадян. 
Отже, неодмінною складовою процесу євро-
пейської інтеграції є економічна інтеграція.

Економічна інтеграція визначається як 
вища форма інтернаціоналізації господар-
ського життя, об’єктивно зумовлена погли-
бленням міжнародного поділу праці, виража-
ється у взаємному зближенні та об’єднанні в 
єдині господарські організми підприємств, 
галузей і навіть національних економік різних 
країн, а також економічної політики, що регу-
лює цей процес [3, с. 29].

При цьому як вірно стверджує І. В. При-
ходько, сучасне розуміння міжнародної еконо-
мічної інтеграції прослідковується у розвитку 
традиційної теорії, яка розглядає процес інте-
грації як створення нових товарних потоків 
між країнами-членами інтеграційного угру-
пування, які усувають виробництво дорожчих 
аналогічних товарів усередині країни. Товари, 
які виготовлені в країнах-членах інтеграцій-
ного об’єднання, витісняють імпортні. Таким 
чином, наслідком інтеграції є зростання вну-
трішнього виробництва, а отже, і добробуту 
країн інтеграційного угрупування, збільшення 
рівня міжнародної спеціалізації. Згодом було 
висунуто припущення, що країни інтегру-
ються через «факт обмеженості» (щоб не 
бути осторонь природних ресурсів, сировини 
тощо) [4, с. 96].

Отже, сутність європейської економічної 
інтеграції полягає в утворенні єдиного еконо-
мічного простору, максимально сприятливого 

для соціально-економічного розвитку кожної 
держави-члена та їх громадян. 

На формування сучасної економічної полі-
тики європейської інтеграції значний вплив 
мали такі ключові теорії європейської інте-
грації як: теорія конфедерації, федеративна 
теорія, теорія функціоналізму та неофункці-
ональзму. При цьому, серед теорій економіч-
ної євроінтеграції необхідно виділити: теорію 
економічного лібералізму; теорію неолібера-
лізму; структуралістська теорію. Сучасними 
теоріями економічної євроінтеграції є: теорія 
регіонального економічного розвитку, теорія 
багаторівневого управління, теорія гомогені-
зації економічного простору, комунікаційна 
теорія, концепція гнучкої інтеграції тощо.

Проведемо ретроспективний аналіз ключо-
вих теорій євроінтеграції та європейської еко-
номічної інтеграції. 

Так, проблема безпеки та розвиток між-
державних торгівельних відносин обумовили 
виникнення перших спроб об’єднання окре-
мих держав ще в середньовічній Європі. Такі 
об’єднання ґрунтувалися на так званій теорії 
конфедерації (ХV–ХVІІ ст.). Її сутність поля-
гала у тому, що відносно невеликі країни, а 
згодом і держави-лідери, одна за одною про-
понували ідеї створення нових конфедера-
цій, в основі яких лежала релігійна і меншою 
мірою національно-етична ідентифікація. Як 
правило, угоди, що пропонувалися у ті часи, 
були зорієнтовані на боротьбу зі спільним 
ворогом [5, с. 76].

Конфедерація передбачає формування 
союзу, що складається із держав-членів, які 
відносно незалежні одна від одної за всіма 
сферами. Об’єднуючою силою, при цьому, 
виступають спільні цілі – економічні, полі-
тичні тощо.

Між тим, після невдалої реалізації ідеї 
повернення «святої землі» легіста короля 
Франції Філіпа ІV П’єра Дю Буа (ХІV ст.) най-
більшого значення набув проект об’єднання 
християнських країн, відомий під назвою 
«Договір про союз та конфедерацію між коро-
лем Людовіком ХІ, Іржи Подебрадом, коро-
лем Богемії та Радою Венеції про протисто-
яння туркам» (1464 р.) [6, с. 9]. В його основі 
лежали цілі забезпечення національної без-
пеки. Однак, у зв’язку з тим, що сторони не 
змогли досягти єдності в означенні економіч-
них цілей, договір так і не був підписаний.

Подальші спроби формування союзу 
об’єднаної Європи припадали вже на роки 
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першої світової війни, яка спричинила в 
Західній Європі найглибше розчарування в 
державах-націях і в так званій Вестфальській 
системі держав-націй, заснованій на безумов-
ному пріоритеті національного суверенітету. 
На той час припадає виникнення теорії феде-
ралізму. Джерелами західноєвропейського 
федералізму в період між двома війнами були, 
з одного боку, попередні проекти перебудови 
хаотичної системи міжнародних відносин 
Західної Європи, з іншого – теорія і практика 
Сполучених Штатів Америки, де федералізм 
довів свої незаперечні переваги [7, с. 97].

Розуміючи неможливість самостійно 
забезпечити внутрішню безпеку кожної дер-
жави, науковці та мислителі того часу нама-
галися відшукати найоптимальніші моделі 
об’єднання європейських держав. Однією з 
таких моделей представлялася саме федера-
ція. До речі подібна ідея була висловлена в 
2000 р. міністром закордонних справ Німеч-
чини Й. Фішером, який запропонував ство-
рити повноцінну федеративну державу зі 
своїм урядом, парламентом та іншими атрибу-
тами федеративної держави на базі ЄС.

Однак, такі кардинальні ідеї не були вті-
ленні в життя, хоча слід визнати, що окремі 
ознаки федерації (спільна валюта, єдині інсти-
туційні органи) частково присутні в основі 
організації ЄС.

Іншою ідеєю, спрямованою на пошук мож-
ливостей забезпечити безпеку для Європи, був 
функціоналізм. Д. Мітрані, як один із засно-
вників цієї теорії, вбачав загрозу мирному 
співіснуванню держав не у збереженні наці-
онального суверенітету, а у відсутності пев-
них політик (функцій), які б здійснювались не 
національними урядами, а функціональними 
агенціями. Д. Мітрані не погоджувався, що 
федерація є єдиним засобом здатним пов’язати 
держави. Він не підтримував ідею єдиного 
світового уряду, адже вірив, що такого роду 
об’єднання будуть лише відтворювати наці-
ональні суперечки на вищому рівні. Нато-
мість Д. Мітрані пропонував створити низку 
функціональних агенцій, кожній з яких буде 
передано контроль над певною сферою життя 
суспільства. Дана схема передбачала пере-
ведення певних функцій суспільного життя з 
державного рівня на рівень мережі міжнарод-
них агенцій, націлених на інтеграцію життє-
вих інтересів усіх націй [8, с. 149-150].

Отже, в основі функціоналізму лежить 
ідея утворення функціонального механізму, 

що забезпечуватиме діяльність європей-
ського об’єднання. В свою чергу, елементами 
такому механізму повинні були виступати 
відповідні інституційні утворення – міжна-
родні організації.

Міжнародні економічні організації наділені 
наднаціональними повноваженнями, що від-
різняє їх від інших міжнародних організацій. 
Термін «наднаціональний» уперше викорис-
тано в установчих документах Європейського 
об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС) 1951 р. 
Явище наднаціональності виникає в тих 
випадках, коли суб’єкт міжнародного права 
дістає можливість зобов’язувати своїми кон-
кретними діями (рішеннями) інших суб’єктів 
міжнародного права (наприклад, держави). 
Ознаки наднаціональності присутні: у конфе-
деративних об’єднаннях (Бенілюкс), у міжна-
родних організаціях універсального характеру 
(ІКАО, ООН), в інтеграційному процесі в рам-
ках Євросоюзу [9, с. 106]. 

Функціоналізм став теоретичною основою 
для розвитку неофункціональної концепції 
інтеграції, яка активно розвивалася в 50-ті рр. 
ХХ ст. Неофункціоналізм, виходячи з теоре-
тичного доробку функціоналізму, використав 
також деякі риси федералізму. Його представ-
ники Е. Хаас, Ф. Шміттер, Л. Ліндберг від-
давали перевагу економічній інтеграції, але 
при цьому визнавали необхідність політичної 
інтеграції для координації дій. В аналізі полі-
тичної інтеграції неофункціоналізм більше 
схиляється до регіонального, а не глобального 
співробітництва [10, с. 362].

Неофункціоналісти розрізняли два види 
«співтовариств безпеки» – об’єднані і плюра-
лістичні. Перші виникають у результаті юри-
дично оформленого об’єднання складених 
частин у рамках більшого цілого (наприклад, 
федерації). Інші припускають збереження само-
стійної правосуб’єктності частин і виникнення 
«інтеграції» без інституціонального злиття або 
створення верховної влади. Плюралістичні 
співтовариства представлялися неофункціо-
налістами більш життєздатними. Для їхнього 
виникнення було достатньо трьох умов: суміс-
ності основних цінностей, що існують у держа-
вах – учасниках; здатності політично активних 
груп реагувати на дії один одного, не вдаючись 
до насильства; взаємної передбачуваності від-
повідних аспектів політичної, економічної і 
соціальної поведінки [11, с. 31].

Представники неофункціоналізму також 
вважали, що формування єдиного співтова-
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риства з єдиною системою наддержавних 
органів регулювання, яким країни передають 
частину своїх повноважень є наслідком ефек-
тивної інтеграційної взаємодії, на їх думку, 
інтеграція змінює і форму, і зміст державного 
регулювання. Е. Хаас намагався довести орга-
нічну єдність економічного та політичного 
елементів інтеграційного процесу. Говорячи 
про поступову політизацію європейської інте-
грації, дослідник наполягав на неминучому 
переростанні її економічних форм у полі-
тичні. При цьому слід погодитись з думкою  
О. П. Перенчук, яка зазначає, що неофункці-
оналістська теорія ближче всіх підійшла до 
розуміння процесу європейської інтеграції, 
зокрема, завдяки наголосові на «ефекті пере-
ливу». Прихильники цієї теорії стверджували, 
що поступальний розвиток економічної інте-
грації, поза сумніву, приведе до інституціо-
нальних змін і підніме на новий рівень значу-
щість політичного фактору [12, с. 198-199].

Кожна із розглянутих теорій європейської 
інтеграції в тій чи інші мірі знайшли своє вті-
лення в ідеї організаційної та функціональної 
структури ЄС: теорія конфедерації започатку-
вала ідею збереження національного суверені-
тету кожної держави-члена ЄС; федеративна 
теорія лягла в основу формування єдиних 
економічних (насамперед валютних) та управ-
лінських механізмів; теорія функціоналізму 
заклала фундамент для формування принципу 
наднаціональності ЄС та його інститутів; тео-
рія неофункціоналізму стала основою про-
цесів економічної та політичної інтеграції, як 
неодмінних атрибутів членства або асоційова-
ного членства в ЄС. Разом з тим для осягнення 
основної ідеї економічної політики ЄС необ-
хідно зупинитися на аналізі деяких сучасних 
теорій економічної європейської інтеграції – 
економічного лібералізму, структуралізму та 
інституційній теорії. 

Так, в основу інтеграційної теорії еконо-
мічного лібералізму (представники: К. Арм-
стронг, Б. Балаши, М. Бійє, С. Булмер, Ж. Вей-
лер, Г. Кремер, М. Портер) покладено ідею 
про своєрідний компроміс між ринковими 
та державними регулятивними механізмами 
міжнародної економічної інтеграції, тобто з 
поряд ринковим механізмом велике значення 
для процесу регіональної інтеграції має про-
цес координації економічної політики держав, 
регулювання економіки, втручання держави в 
дію ринкового механізму [13, с. 42-43]. Дана 
теорія набуває особливої актуальності сьо-

годні, коли постає питання про унікальність 
економічної та правової системи кожної дер-
жави, яка претендує на членство в ЄС, та мож-
ливість збереження такої унікальності при 
набутті членства. 

Прибічники структуралізму (Г. Мюрдаль) 
розглядали економічну інтеграцію як процес 
структурних перетворень в економіці країн, 
що є центрами її розвитку, яких у цілих галу-
зях промисловості, результатом яких стане 
якісно новий інтегрований простір із доскона-
лішим господарським механізмом. Для еконо-
мічної взаємодії та однозначного збереження 
максимального ступеню свободи, як вважають 
прибічники цієї теорії, необхідна узгодженість 
внутрішньої та зовнішньої політики сторін, 
що інтегруються, оптимальне поєднання двох 
варіантів розвитку економічної інтеграції вра-
ховує: а) об’єднання держав з поступовою 
втратою ними суверенітету і взаємне узго-
дження економічної політики; б) інтеграція 
з максимальним збереженням національної 
автономності [14].

Інституційний підхід досліджує питання 
формування нової системи, її структуру, інте-
гративні властивості, елементи та їх взаємо-
дію. Ця нова система визначається як «єдина 
Європа». Такий підхід надає значення праву, 
його ролі й впливу на процес євроінтеграції. 
Розглядаються нові аспекти інтеграційного 
процесу: визначення особливостей міждер-
жавної взаємодії на формальному й нефор-
мальному рівнях, процедура прийняття 
рішень, аналіз результатів інституціоналізації 
[15, с. 57].

Таким чином, в основі сучасних теорій еко-
номічної інтеграції покладено різні погляди 
науковців та політичних діячів на проблему 
визначення оптимальної моделі такої інтегра-
ції. Кожна з цих моделей ґрунтується на тих 
завдань економічної євроінтеграції, які вису-
ваються на перший план – від втрати суверені-
тету державою-членом до повної економічної 
та політичної незалежності з делегуванням 
повноважень лише в окремих галузях еконо-
міки інститутам ЄС. У зв’язку з цим, можна 
стверджувати, що подальше розширення ЄС 
повинно ґрунтуватися на новітніх теоріях 
європейської економічної інтеграції, в основі 
яких лежатиме принцип оптимального поєд-
нання свободи людини, національного сувере-
нітету кожної держави та максимально тісного 
співробітництва держав в різних галузях еко-
номіки.
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Висновки. Дослідження генезису теорій 
європейської інтеграції, в тому числі еко-
номічної інтеграції, показало, що в основі 
кожної з них лежали конкретні, історично-
обумовленні, завдання та цілі. На ранніх 
етапах – це співробітництво, засноване на 
спільних релігійних поглядах, потреба забез-
печити внутрішню безпеку кожної держави; 
пізніше – розширення торгівельних відно-
син, потреба у знаходженні нових ресурсів 
та ринків збуту. На сьогодні, все ще залиша-
ються актуальними цілі забезпечення миру 
та безпеки в Європі та світі і тому переміщу-
вати ці пріоритети на задній план ще зарано. 
Між тим, все більшого розвитку отримують 
такі завдання, як убезпечення людства від 

екологічної катастрофи, віднаходження аль-
тернативних джерел енергії, збереження та 
відтворення природних ресурсів, а також, 
що не менш важливо – підвищення соціаль-
ного та економічного рівня життя людини. 
Саме на цих завданнях мають ґрунтуватися 
новітні теорії європейської економічної 
інтеграції.

Для України, як потенційного кандидата в 
члени ЄС, важливим є не тільки забезпечення 
національної безпеки, підвищення рівня 
життя населення, але і збереження національ-
ної самобутності, суверенітету та автентич-
ності. Тому перспективою подальших науко-
вих пошуків має стати розробка оптимальної 
моделі євроінтеграції для нашої держави. 
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ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

У статті досліджуються актуальні питання визнання та виконання іноземних судових рішень відповідно 
до міжнародних договорів України. Окрема увага приділяється аналізу судової практики в Україні та деяких 
зарубіжних державах щодо визнання та виконання іноземних судових рішень.

Ключові слова: взаємна правова допомога, визнання і виконання іноземних судових рішень, міжнарод-
ні договори України, виключна компетенція суду та ін.

В статье исследуются актуальные вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений в 
соответствии с международными договорами Украины. Отдельное внимание уделяется анализу судебной 
практики в Украине и некоторых зарубежных странах относительно признания и исполнение иностранных 
судебных решений.

Ключевые слова: взаимная правовая помощь, признание и исполнение иностранных судебных реше-
ний, международные договоры Украины, исключительная компетенция суда и др.

The article deals with topical issues of recognition and enforcement of foreign judgments in accordance with 
international agreements of Ukraine. Special attention is paid to the analysis of judicial practice in Ukraine and 
some foreign countries for recognition and enforcement of foreign judgments.

Key words: mutual legal assistance, recognition and enforcement of foreign judgments, international treaties 
of Ukraine, the exclusive competence of the court and others.

Постановка проблеми. Нинішній етап 
розвитку нашої держави безпосередньо 
пов’язаний з інтенсивним розширенням та 
зміцненням співробітництва з іншими суве-
ренними державами у сфері правових відно-
син. Однією із сфер, яка потребує особливого 
правового регулювання і в якій досить часто 
виникають проблеми є сфера щодо порядку 
та процедури визнання і виконання іноземних 
судових рішень. 

Розвиток міжнародних економічних від-
носин свідчить про необхідність перегляду 
теоретичних концепцій судочинства на пред-
мет адаптації новітніх тенденцій співісну-
вання держав у міжнародному правовому полі 
і, зокрема, на інтеграцію правової системи 
України до вимог права Європейського Союзу. 
Крім того, поширення інтеграційних проце-
сів неодмінно призводитиме й до виникнення 
правопорушень, що не в останню чергу обу-
мовлено різними правовими системами окре-
мих держав. 

Слід визнати, що не зважаючи на при-
йняття Законів України «Про міжнародне при-
ватне право» та нового Цивільно-процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК), процедура 
діяльності судів щодо визнання і приведення 
до виконання рішень іноземних судів в Укра-
їні й дотепер не конкретизована. 

Отже, на нашу думку, вибір теми дослі-
дження обумовлений, насамперед, тим, що 
інститут визнання і виконання іноземних 
судових рішень в теорії і практиці України 
потребує свого подальшого вдосконалення з 
урахуванням норм сучасного міжнародного 
приватного права та позитивних тенден-
цій правового розвитку деяких зарубіжних  
держав.

Отже, метою цієї статті є здійснити комп-
лексний аналіз умов та підстав визнання і 
виконання іноземних судових рішень відпо-
відно до міжнародних договорів України.

Виходячи із поставленої мети, перед авто-
ром сформульовані такі завдання:

по-перше, визначити основні положення 
двосторонніх договорів України з деякими 
іноземними державами про правову допомогу 
в контексті визнання і виконання іноземних 
судових рішень;

по-друге, проаналізувати судову практику 
в Україні та деяких зарубіжних державах в 
частині визнання і виконання іноземних судо-
вих рішень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. До теоретиків, які зробили істотний вне-
сок у розвиток цього напрямку дослідження 
і здобутки яких стали предметом цієї статті, 
необхідно віднести: В. Косака, Ю.Д. Притику, 
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О.С. Скарідова, Т.В. Сліпачук, Г.С. Фединяк, 
Л.С. Фединяк, С.Я. Фурсу, М.К. Треушнікова, 
Г.А. Цірата, К.С. Юдельсона, В.В. Яркова  
та ін.

Виклад основного матеріалу. Коло 
рішень, які підлягають визнанню і виконанню 
на підставі існування договору про правову 
допомогу, обмежується в залежності від 
моменту виникнення правовідносин, за якими 
ухвалене рішення, або з моменту винесення 
самого рішення. Відповідно до більшості між-
народних договорів України двостороннього 
характеру з питань майнових спорів, визна-
ються і виконуються тільки рішення, які було 
ухвалено з правовідносин, що виникли після 
набуття Договором чинності. 

Так, в Договорі України з Монголією про 
правову допомогу йдеться про таке: «Договірні 
Сторони зобов’язані визнавати, і якщо цього 
потребує характер рішення, виконувати на своїй 
території судові рішення, винесені на території 
іншої Договірної Сторони, після набуття даним 
Договором чинності» (стаття 17) [11]. Виняток 
складають рішення у справах про відшкоду-
вання шкоди, якої було заподіяно злочином. 
Останні підлягають виконанню незалежно від 
моменту виникнення деліктних правовідносин .

Інший критерій дії у часі закріплено в дого-
ворах про правову допомогу з такими держа-
вами як Угорщина, Ірак, Греція та ін. Рішення 
вищезазначених держав у справах майнового 
характеру, у тому числі й про відшкодування 
збитків, заподіяних злочином, визнаються і 
виконуються при умові ухвалення їх після 
набуття відповідним договором чинності. 
Наприклад, у Договорі про правову допо-
могу між Україною та Угорщиною особливий 
режим встановлено для рішень, що було ухва-
лено між батьками та дітьми, яких було наро-
джено поза шлюбом. Рішення у таких справах 
визнаються і виконуються при умові їх ухва-
лення у правовідносинах, які виникли після 
набуття Договором чинності [11].

У договорах про правову допомогу для 
забезпечення наступництва з попередніми 
договорами передбачено, що у справах майно-
вого характеру визнанню і виконанню підля-
гають рішення, які було винесено безпосеред-
ньо після того, як Договір набув чинності або 
якщо правовідносини, по яких їх було ухва-
лено, виникли після набуття чинності догово-
ром [7, с. 224-228]. 

На відміну від рішень, які було ухвалено 
у майнових справах, рішення по справах 

немайнового характеру згідно з Договорами 
про правову допомогу підлягають визнанню 
і виконанню на території України незалежно 
від часу їх ухвалення чи виникнення пра-
вовідносин, по яким їх було ухвалено. Для 
того, щоб іноземне рішення було визнане і 
підлягало виконанню на території України, 
за своєю якістю воно повинно відповідати 
вимогам визнання і виконання, які закріплені 
в Договорі про правову допомогу. За своїм 
змістом ці умови відносяться, перш за все, до 
судових рішень, проте вони можуть застосову-
ватися до рішень інших юрисдикційних орга-
нів. Отже, проаналізуємо ці умови.

Як було вище зазначено, визнаються і 
виконуються тільки рішення, які вже набули 
чинності. Ця вимога є загальною для всіх 
договорів про правову допомогу. Факт 
набуття рішенням чинності згідно з догово-
рами повинно підтверджуватися офіційною 
довідкою суду, який ухвалив рішення. Ця 
довідка додається до рішення, яке направля-
ється за кордон. Вкрай важливою є вказівка в 
договорах про правову допомогу щодо того, 
що рішення суду Договірної держави вва-
жаються такими, що набули чинності згідно 
із законодавством держави, в якій його було 
ухвалено [6, с. 197]. 

Практика наступного удосконалення дого-
вірних правовідносин засвідчила, що така 
необхідність дійсно існує і ця застереження 
було викладено у наступних договорах про 
правову допомогу. Так, в Договорі Укра-
їни з Польщею передбачено, що визнанню і 
виконанню підлягають рішення, яке набуло 
чинності згідно з законодавством держави, 
де воно було ухвалено (стаття 50) [11]. Вба-
чається, що вимога щодо набуття чинності 
рішенням, передбачена в договорах про пра-
вову допомогу для того, щоб попередити за 
кордоном виконання рішень, виконання яких 
в державі походження за якихось підстав від-
строчено або призупинено.

Момент набуття чинності іноземним 
рішенням має істотне значення і для визна-
чення строків пред’явлення цього рішення до 
примусового виконання. Так, відповідно до 
статті 391 ЦПК України, рішення іноземного 
суду можуть бути пред’явлені до примусового 
виконання протягом трьох років з моменту 
набуття ним законної сили (за винятком 
рішення про стягнення періодичних платежів, 
яке може бути пред’явлено до примусового 
виконання протягом усього строку прове-
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дення стягнення з погашенням заборгованості 
за останні три роки).

Наступну необхідну умову визнання і 
виконання іноземних рішень в юридичній 
літературі називають умовою дотримання 
процесуальних прав особи, проти якої було 
винесено рішення. Згідно п. 1 статті 43 Дого-
вору України з Грузією про правову допо-
могу у визнанні і виконанні рішення може 
бути відмовлено, «якщо відповідач не брав 
участі в процесі внаслідок того, що йому чи 
його уповноваженій особі не було своєчасно 
та в належній формі вручено повідомлення 
про виклик до суду». Зауважимо, що такими 
самими є правила й інших договорів про пра-
вову допомогу. Ці правила відповідають укра-
їнському законодавству, відповідно до якого 
рішення має бути скасоване, якщо справу роз-
глянуто судом у відсутність будь-кого з осіб, 
які беруть участь у справі, не повідомлених 
про час і місце судового засідання. Проте, 
лише в Договорах з Польщею та Молдовою 
вищевказана умова закріплена саме таким 
чином. Наприклад, стаття 50 Договору про 
правову допомогу між Україною та Польщею 
про відмову у визнанні і виконанні судових 
рішень передбачає, що підставою для від-
мови може бути позбавлення сторони можли-
вості захисту своїх прав. Переважна більшість 
інших договорів містить конкретне вирішення 
цієї умови, а саме: визнанню і виконанню під-
лягає рішення тільки у тому випадку, якщо 
сторона, проти якої воно ухвалено, була пев-
ним чином повідомлена про час та місце судо-
вого розгляду за законами Договірної сторони, 
на території якої це рішення було ухвалено, а 
у випадку процесуальної непрацездатності – 
могла бути представлена [11]. Виходячи з 
цього, на нашу думку, більш правильно буде 
сформулювати цю умову як необхідність 
забезпечення судом, який розглядає справу по 
суті, формальної можливості для відповідача 
взяти участь в судовому розгляді особисто 
або через представника. Деякі договори спе-
ціально обумовлюють, що виклик до суду сто-
рони тільки шляхом публічної об’яви не при-
ймається до уваги (наприклад, Договори про 
правову допомогу з Болгарією та Грецією).

У більшості випадків іноземні суди в ході 
підготовки до розгляду справ, за якими відпо-
відач проживає в Україні, безперечно дотри-
муються цієї умови й, у порядку, який перед-
бачено відповідним договором, своєчасно 
повідомляють відповідача про слухання. 

Недотримання цієї умови, а відповідно, пору-
шення одного з найважливіших процесуаль-
них прав сторони по справі, робить рішення 
неправосудним. Компетентний український 
суд має право відмовити у визнанні і вико-
нанні такого іноземного рішення на території 
України.

Так, 22 грудня 1997 року Київський міський 
суд у відкритому засіданні за участю відпо-
відача – громадянина України Г.А. розглянув 
клопотання громадянки Кіпру К.Б. про визна-
ння і виконання на території України рішення 
районного суду в м. Нікосія про встановлення 
батьківства та стягнення аліментів на 
утримання дитини 1987 року народження – 
громадянина Кіпру [10]. З усіх документів, що 
надійшли разом з клопотанням від кіпрського 
суд, а також з пояснень самого відповідача 
виходило, що про день судового засідання 
районного суду в місті Нікосія, його в жодній 
формі не було повідомлено. На основі цього 
та керуючись п. 2 статті 24 Договору про 
правову допомогу між Україною та Кіпром 
від 19 січня 1984 року Київський міський суд 
відмовив у визнанні і виконанні цього рішення.

Третьою умовою визнання і виконання 
рішень, яка передбачена всіма без винятку 
договорами про правову допомогу, є відсут-
ність чинного рішення суду держави, де ста-
виться питання про визнання і виконання іно-
земного судового рішення, яке було винесено 
раніше у тій самій справі і між тими самими 
сторонами, або провадження у суді, поча-
того раніше, ніж провадження у іноземному 
суді. Видається, що закріплення в договорах 
про правову допомогу цієї умови викликано 
тим, що самі договори розмежовують підсуд-
ність між судами держав, що домовляються, 
далеко не по всіх категоріях цивільних справ, 
у зв’язку з чим виникає можливість розгляду 
однієї і тієї ж справи судами двох держав, що 
домовляються.

Факт наявності судового рішення держави, 
в якому ставиться питання про визнання і 
виконання іноземного рішення, сам по собі є 
основою відмови у визнанні і виконанні такого 
рішення тільки за умовами Договорів України 
з Китаєм, Грузією, Литвою, Молдовою, Поль-
щею, Естонією, а також Грецією і Фінляндією 
(рішень про розірвання шлюбу, окреме прожи-
вання подружжя, визнання шлюбу недійсним). 
Інші договори передбачають, що у визнанні і 
виконанні іноземного судового рішення може 
бути відмовлено, якщо судове рішення пере-
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буває у суперечності з попереднім рішенням, 
яке набрало чинності, та ухваленим у справі 
між тими ж сторонами за тим самим предме-
том і за тією ж підставою судом держави, на 
території якої повинно бути визнане рішення 
чи здійснене виконання.

Договори, укладенні Україною з Китаєм, 
Грузією, Литвою, Молдовою, Польщею та Есто-
нією мають ще одну умову, якої немає в деяких 
договорах, які було укладено ще за часів СРСР. 
Зокрема, вони передбачають, що для визнання 
та виконання рішень необхідно, щоб справа, 
яку розглянув іноземний суд, не відносилась до 
виключної компетенції суду держави, в якому 
рішення повинно бути визнано та виконано. 

Питання про критерії виключної компе-
тенції вирішено в договорах по різному. Так, 
договори України з Грузією, Естонією, Лит-
вою встановлюють, що виключна компетен-
ція суду держави повинна визначатися згідно 
з положеннями тих же договорів про правову 
допомогу про розмежування підсудності по 
деяких категоріях цивільних справ. Це пра-
вило доповнює вказівка про те, що виключна 
компетенція суду держави, яка визнає, випли-
ває також із внутрішнього законодавства цієї ж 
держави. Так, за змістом ЦПК України позови 
про право на будівлі, про виключення майна 
з акту опису, позови кредиторів спадкодавцю 
можуть розглядатися тільки українськими 
судами, оскільки їх підсудність визначається 
місцем знаходження спірного майна. 

У договорах з Румунією, Фінляндією та Іта-
лією вищезазначена умова не згадується серед 
умов визнання і виконання іноземних рішень, 
хоча вони містять положення про розмеж-
ування підсудності справ держав, які домов-
ляються. У зв’язку з цим виникає питання: чи 
можлива відмова у визнанні та виконанні на 
території України рішень у справах розмеж-
ованої міжнародної підсудності, якщо згідно 
з договором чи внутрішніми процесуальними 
нормами України цю справу віднесено до 
виключної компетенції українських судів? 

Н.І. Маришева відповідає на це питання 
позитивно, стверджуючи, що така відмова 
допустима, оскільки інакше договірні норми 
про виключну компетенцію органів юстиції 
визначеної держави втратили б сенс [6, с. 199]. 
Поділяючи цю думку, можна лише додати, що 
договори, які розглядаються, не передбачаючи 
прямої можливості відмови у визнанні і вико-
нанні рішень через порушення договірних 
норм про виключну компетенцію, мають мовби 

мовчазну презумпцію того, що суди держав, 
які домовляються, будуть беззаперечно вико-
нувати норми про розмежування підсудності. 
Проте, вбачається, що включення цієї умови до 
тексту всіх договорів про правову допомогу є, 
все ж таки, доцільним. 

Також слід зауважити про те, що договори 
про правову допомогу, крім норм про розмеж-
ування компетенції органів юстиції, містять 
численні матеріально-правові колізійні норми. 
Хоча український суд, вирішуючи питання 
про визнання і виконання іноземного рішення, 
не є компетентним перевіряти законність та 
обґрунтування цього рішення по суті, однак 
він, у відповідності з деякими договорами про 
правову допомогу, може відмовити у визна-
нні і виконанні рішення, якщо іноземний суд 
при вирішенні справи по суті всупереч вимозі 
договірної колізійної норми не використав 
закон держави, в якій ставиться питання про 
визнання та виконання.

Відповідна умова, яку можна назвати 
необхідність дотримання колізійних матері-
ально-правових норм договорів про правову 
допомогу,містяться тільки в українсько-поль-
ському договорі. Так, Договір України з Поль-
щею передбачає, що «для визнання і вико-
нання рішення застосовується законодавство 
Договірної Сторони, на території якої рішення 
має бути визнане і виконане; це стосується 
також форми клопотання про визнання і вико-
нання рішення» (п. 3 стаття 52). Ця умова про 
визнання і виконання практично дотриму-
ється й у договірних умовах з іншими держа-
вами. Так, наприклад в 1995 році Пештський 
центральний районний суд м. Будапешта 
(Угорщина) виніс рішення, яким зобов’язав 
громадянина України В. до виплати алімен-
тів на утримання його дитини – громадянина 
України, який проживає разом з матір’ю в 
Угорщині [9]. Вирішуючи цю справу угорський 
суд у відповідності з вимогами ст. 27, 28, 
29 українсько-угорського договору про пра-
вову допомогу використав український закон 
як lex patriae дитини і стягнув з відповідача 
аліменти у розмірі 1/4 всіх видів заробітку. 
Закарпатський обласний суд, дозволяючи 
виконання цього рішення на території Укра-
їни, у своєму рішенні відзначив, що рішення 
підлягає виконанню, оскільки у повній відпо-
відності з вимогами договорів про правову 
допомогу між Україною та Угорщиною угор-
ський суд при вирішенні справи по суті засто-
сував українське сімейне законодавство.
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Висновки та пропозиції. Отже, забезпе-
чення за допомогою міжнародного договору 
виконання іноземного судового рішення є 
важливою гарантією права особи на судо-
вий захист. Питання про умови та процедуру 
виконання іноземного судового рішення є 
обов’язковою складовою міжнародних дого-
ворів про правову допомогу у цивільних та 
сімейних справах. Міжнародні договори Укра-
їни про правову допомогу містять положення, 

які гарантують сторонам процесуальну рівно-
правність, повноту та об’єктивність розгляду 
справи, винесення обґрунтованого та закон-
ного судового рішення у відповідності до 
договірних колізійних норм і правил про роз-
межування підсудності. Єдиною проблемою 
у цьому зв’язку є забезпечення сумлінного 
дотримання і виконання положень відповід-
них міжнародних договорів, зокрема, з боку 
України. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ 

МАГІСТРАЛЬНИМИ ТРУБОПРОВОДАМИ

У статті досліджуються актуальні питання міжнародно-правового регулювання співробітництва України 
в рамках міжнародних організацій та багатосторонніх та двосторонніх угод в сфері правового регулювання 
транзиту нафти магістральними трубопроводами

Ключові слова: магістральний трубопровідний транспорт, транзит нафти, міжнародно-правове співро-
бітництво та ін.

В статье исследуются актуальные вопросы международно-правового регулирования сотрудничества 
Украины в рамках международных организаций и многосторонних, а также двусторонних соглашений в 
сфере регулирования транзита нефти магистральными трубопроводами. 

Ключевые слова: магистральный трубопроводный транспорт, транзит нефти, международно-право-
вое сотрудничество и др.

This article researches the actual issues of international and legal regulation of Ukraine’s cooperation within 
international organizations and multilateral and bilateral agreements in relation to legal regulation of oil transpor-
tation by main pipelines.

Key words: main pipeline transport, oil transportation, international and legal cooperation etc.

Актуальність теми. Актуальність теми 
обґрунтовується динамічним розвитком сві-
тової нафтової промисловості на початку 
ХХI століття, який супроводжується зна-
чним розширенням потоків міжнародної тор-
гівлі нафтою та нафтопродуктами, що, своєю 
чергою, істотно підвищує роль та значення 
магістрального трубопровідного транспорту 
(далі – МТТ). Наразі транзит та торгівля при-
родними енергоресурсами відіграють про-
відну роль в сучасних міжнародно-правових 
та економічних відносинах, оскільки енерго-
носії є одними з найважливіших товарів на 
світових ринках. Водночас, саме проблеми 
транспортування нафти та нафтопродуктів 
МТТ посідають провідне місце в системі енер-
гетичного розвитку та енергетичної безпеки 
для багатьох держав світу, у тому числі й для 
України, та є найбільш гострими й такими, що 
потребують якнайшвидшого міжнародно-пра-
вового врегулювання.

Слід констатувати, що останніми роками 
завантаження транзитних потужностей Укра-
їни знижується, з огляду на реалізацію РФ 
політики зменшення залежності від держав-
транзитерів та будівництва транспортних 
шляхів в обхід їх територій. Натомість, й дер-
жави-члени ЄС дедалі більше уваги надають, 
власне, альтернативним шляхам транспорту-
вання вуглеводнів.

Зважаючи на важливість надійного забез-
печення економіки України енергоносіями, 
насамперед, з використанням трубопровід-
ного транспорту, а також нагальну необхід-
ність пошуку варіантів диверсифікації поста-
чання енергоносіїв, зростає необхідність як 
подальшого технічного удосконалення діяль-
ності трубопровідного транспорту, так і його 
правового регулювання. При цьому доціль-
ним, на наш погляд, є поєднання захисту 
національних інтересів із врахуванням пози-
тивного досвіду деяких зарубіжних держав, 
насамперед, держав-членів ЄС. 

Агресивна поведінка РФ щодо України, у 
тому числі й в енергетичній сфері, ще раз під-
твердила тезис про те, що нині Україна не має 
стабільних стратегічних партнерів серед дер-
жав світу. Таким чином, створення умов для 
постійного та ефективного співробітництва в 
усіх сферах, насамперед, пошук стратегічних 
партнерів є важливим питанням для України в 
нинішніх реаліях існування та розвитку нашої 
держави.

Вищезазначеними положеннями обумов-
люється вибір теми дослідження.

Метою статті є проведення комплек-
сного дослідження особливостей міжна-
родно-правового співробітництва України у 
сфері транзиту нафти магістральними тру-
бопроводами. 
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Для досягнення поставленої мети перед 
автором сформульовані наступні завдання:

по-перше, визначити правові засади та 
основні напрями міжнародного співробітни-
цтва України в контексті транзиту нафти магі-
стральним трубопровідним транспортом;

по-друге, проаналізувати особливості між-
народного співробітництва України щодо тран-
зиту нафти магістральним трубопровідним 
транспортом в рамках держав-учасниць СНД;

по-третє, сформулювати висновки та про-
позиції щодо подальшого удосконалення 
вітчизняного трубопровідного законодавства 
в контексті міжнародно-правових зобов’язань 
України в даній сфері.

Аналіз останніх наукових досліджень і 
публікацій. Різноманітні аспекти проблем, 
пов’язані з міжнародно-правовим регулю-
ванням трубопровідного транспорту висвіт-
лювались у працях таких вітчизняних та 
зарубіжних вчених, як Е.А. Алієва, Т.Вальде, 
М.М. Борисова, А.М. Вилегжаніна, С.В. Вино-
градова, Є.М. Владимирова, В.І. Вороніна, 
О.О. Гріненко, К.Ю. Деделюка, С.І. Дудні-
кова, М.Л. Ентіна, С.З. Жизніна, О.Г. Закієвої, 
І.М. Ісаєвої, А.К. Каграманова, А.О. Корине-
вича, О.М. Котенко, І.Г. Ларіна, Д.Д. Лого-
фета, Е.А. Онацького, М. Омалу, О.І. Перчика, 
Л.Д. Руденка, О.М. Садикова, М.О. Тарасова, 
Б.М. Топорніна, З.В. Тропіна, В.М. Шумілова, 
Лі Юджина та інших учених.

Разом з тим, відмітимо, що в роботах біль-
шості вищеназваних учених, не проводиться 
комплексного дослідження міжнародно-право-
вого співробітництва України в контексті тран-
зиту нафти магістральними трубопроводами. 

Виклад основного матеріалу. Економіка 
України, як й більшості європейських держав, 
залежить від імпортних поставок сирої нафти, 
адже, власний видобуток нафти не задовольняє 
потреби економіки держави. Основні напрями 
міжнародного співробітництва нашої держави 
у сфері транзиту нафти окреслені в Концеп-
ції державної політики у сфері постачання та 
транзиту сирої нафти [4], що затверджена Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
5 квітня 2002 р. № 187-р. (далі – Концепція). 
Так, відповідно до Концепції, міжнародне 
співробітництво України у сфері постачання 
та транзиту сирої нафти спрямоване на: 

– сприяння найефективнішій реалізації 
інтересів країни у цій сфері; 

– збереження та посилення ролі України 
як транзитної держави;

– забезпечення недискримінаційного 
доступу до зарубіжних ресурсів нафти та 
ринку її збуту, а також створення міжнародної 
корпоративної інфраструктури для залучення 
світових фінансових ресурсів і новітніх техно-
логій;

– залучення частини транзиту каспій-
ської нафти, що має ринок збуту в Цен-
тральній та Західній Європі, до створення 
міжнародного консорціуму в проекті Євро-
Азіатського нафтотранспортного коридору 
(далі – ЄАНТК);

– сприяння збалансованому залученню 
інвестицій та стратегічних інвесторів у нафто-
транспортну галузь держави на визнаних між-
народно-правових засадах;

– створення умов для інтеграції нафто-
транспортної системи держави у загально-
європейську систему нафтопроводів і дивер-
сифікації постачання нафти в Україну та до 
інших європейських країн. 

Основними принципами формування від-
носин з іноземними партнерами у цій сфері 
є такі: пріоритет національних інтересів та 
енергетичної безпеки України; недопущення 
будь-якого тиску на партнерів, розв’язання 
спорів шляхом переговорів на визнаних між-
народно-правових засадах; прозора та від-
крита конкуренція на українському ринку та 
сприяння утвердженню національних компа-
ній на міжнародному ринку.

Пріоритет надаватиметься партнерам, з 
якими Україна реалізує проекти щодо дивер-
сифікації постачання нафти та її транзиту в 

Європу з нових джерел, а також партнерам, 
які забезпечують необхідний ресурс нафти 
для завантаження українських нафтоперероб-
них підприємств та використовують нафто-
транспортну систему України для транзиту 
сирої нафти [4]. 

Основними напрямами діяльності України 
у сфері транзиту нафти МТТ відповідно до 
вищезгаданих цілей та принципів є наступні: 

1) сприяння розв’язанню проблем сталого 
та надійного забезпечення України сирою 
нафтою; 

2) зменшення залежності від одного дже-
рела нафти, цілеспрямована робота, пов’язана 
із забезпеченням постачання сирої нафти з 
альтернативних джерел; 

3) запобігання монопольному впливу на 
інтереси України в нафтовій галузі; 

4) формування міжнародної політичної 
підтримки проектів диверсифікації поста-
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чання нафти в Україну та через її територію 
до європейських держав; 

5) створення сприятливих умов для залу-
чення іноземного капіталу; міжнародне нау-
ково-технічне, екологічне і правове співробіт-
ництво.

Отже, відповідно до Концепції у серед-
ньо – та довготерміновій перспективі найак-
туальнішим напрямом є транзит енергоносіїв 
МТТ. З цією метою підтримання енергетич-
ної безпеки держави та збільшення прибут-
ків національних компаній від транзиту сирої 
нафти забезпечувати поступову переорієнта-
цією на широкомасштабне залучення сирої 
нафти з регіону Каспію та Центральноазіат-
ського регіону з подальшою її реалізацією на 
світовому ринку. 

Важливими механізмами ефективного між-
народного співробітництва України у сфері 
транзиту сирої є Договір до Енергетичної 
Хартії [3], Програма ТАСІС-ІНОГЕЙТ, Комі-
сія ЄС, система двосторонніх міжнародних 
угод, співробітництво в рамках міжнародних 
регіональних організацій. 

Основними стратегічними партнерами 
України у сфері постачання сирої нафти та 
її транзиту на європейський ринок є РФ та 
Казахстан. Для України пріоритетним напря-
мом є розвиток співробітництва із зазначе-
ними державами у сфері транспортування 
нафти, а саме в частині: 

– забезпечення максимального заванта-
ження нафтотранспортних потужностей шля-
хом утвердження української нафтотранспорт-
ної системи як одного з ключових учасників 
Євро-Азіатської нафтотранспортної системи; 

– збільшення обсягів постачання сирої 
нафти на нафтопереробні підприємства; вре-
гулювання з РФ питання про встановлення 
безмитної експортної квоти на обсяги сирої 
нафти, яка поставляється в Україну для її 
переробки на нафтопереробних підприєм-
ствах, і забезпечення скасування податку на 
додану вартість на нафту, що експортується на 
нафтопереробні підприємства; 

– забезпечення комплексного підходу до 
питання інтеграції нафтопроводів «Дружба» 
і «Адрія» та пошуку можливостей для збіль-
шення транспортування сирої нафти іншими 
транзитними маршрутами, що проходять 
через територію України [4].

Разом з тим, виходячи із ситуації, що нині 
склалась на Сході нашої держави, яка безпо-
середньо пов’язана з агресивною поведінкою 

РФ, вкрай важливим та актуальним напрямом 
міжнародного співробітництва у даній сфері 
слід вважати пошук диверсифікації джерел 
постачання нафти, що обумовлена необхід-
ністю підвищення енергетичної та економіч-
ної безпеки України через розширення кола 
незалежних постачальників, які зацікавлені в 
експорті сировини до нашої держави.

Відзначимо, що проблема диверсифі-
кації джерел постачання нафти в Україну 
має вирішуватись, на відміну від проблеми 
поставок газу, у більш широкому контексті, з 
обов’язковим урахуванням стану нафтопере-
робних заводів (далі – НПЗ) і конкуренції при 
імпорті нафтопродуктів з РФ, Білорусі, Литви, 
Азербайджану, Болгарії, Греції. 

Географічне розташування України тео-
ретично дозволяє задіяти різноманітні дже-
рела поставки нафти, а саме з Азербайджану, 
Казахстану, держав Близького та Середнього 
Сходу та ін. Натомість економічну доцільність 
постачання нафти визначають транспортні 
видатки та глибина переробки нафти на укра-
їнських НПЗ [9].

Так, метою Програми диверсифікації дже-
рел постачання нафти в Україну на період 
до 2015 року (далі – Програма), схваленої 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
8 листопада 2006 р. № 1572 (із змінами, вне-
сеними згідно з Постановою КМ № 726 від 
06.07.2011 р.) [7] є реалізація державної полі-
тики диверсифікації джерел постачання нафти 
в Україну, уникнення залежності українського 
ринку нафти і нафтопродуктів від однієї дер-
жави-експортера, підвищенні ефективності 
використання нафтотранспортної системи, 
надійність постачання нафти та зміцнення 
енергетичної безпеки.

Як свідчить досвід деяких зарубіжних 
держав, зокрема, Німеччини, Франції, Італії, 
Японії, дотримання принципу диверсифікації 
джерел і маршрутів надходження енергоно-
сіїв є додатковим фактором гарантованості 
поставок та економічної незалежності дер-
жав-імпортерів. Одним із критеріїв дивер-
сифікованості систем енергопостачання в 
держави-члени ЄС вважається наявність 
щонайменше трьох джерел надходження пер-
винних енергоресурсів. 

Зростання масштабів світової торгівлі 
енергетичними ресурсами передбачає залу-
чення все більшої кількості держав до процесу 
транспортування нафти та газу від видобувних 
регіонів до споживчих ринків, що ускладнює 
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географію міжнародних транзитних систем 
та створює нові виклики та ризики в регулю-
ванні міжнародного транзиту [2]. 

З огляду на вищезазначене, вбачається 
доцільним проаналізувати актуальні питання 
міжнародного співробітництва України в сфері 
транспортування нафти МТТ, що склалось в 
рамках багатосторонніх та двосторонніх угод, 
укладених Україною з державами-учасницями 
СНД. Безперечно, держави СНД є важливими 
постачальниками та транзитерами енергетич-
них ресурсів на світові ринки, тому забезпе-
чення ефективного функціонування їх транзит-
них систем є важливою складовою досягнення 
міжнародної енергетичної безпеки. 

Безперебійне функціонування та вза-
ємовигідне використання транзитної інфра-
стурктури можливе за умови правового вре-
гулювання процесу передачі нафти й газу 
трубопроводами, що здійснюється як на наці-
ональному, так й на регіональному та міжна-
родному рівнях [2].

Слід відзначити те, що необхідність тісної 
співпраці України з державами споживачами 
та постачальниками енергоресурсів обумов-
лений міжнародним статусом України як 
держави-транзитера, яка тривалий час забез-
печує надійне та взаємовигідне транспорту-
вання нафти й газу до держав-членів ЄС та 
держав-учасниць СНД. У зв’язку з цим, роз-
робка узгодженої бази взаємовідносин на 
міждержавному рівні між Україною та дер-
жавами-учасницями СНД є важливим чин-
ником забезпечення енергетичної безпеки ЄС 
та СНД, і створює об’єктивні передумови для 
оптимального залучення української нафто-
транспортної мережі до міжрегіональної енер-
гетичної системи.

Вбачається, що особливий інтерес в кон-
тексті міжнародно-правового співробітни-
цтва України в сфері МТТ має Рамкова угода 
про інституціональні засади створення між-
державних систем транспортування нафти 
та газу [8], підписана у Києві 30 грудня 1999 
р. Сторонами Угоди є Республіка Вірменія, 
Республіка Азербайджан, Республіка Біло-
русь, Республіка Болгарія, Грузія, Республіка 
Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка 
Молдова, Румунія, Республіка Таджикистан, 
Республіка Туркменія, Україна, Республіка 
Узбекистан, Республіка Албанія, Республіка 
Хорватія. 

У міжнародно-правовій практиці це одна з 
небагатьох угод у галузі нафти та газу, розрахо-

вана на таку велику кількість учасників. На від-
міну від більшості угод у цій галузі, вона не має 
регіонального характеру. Об’єктом цієї Угоди є 
відносини учасників зі створення міждержав-
них систем доставки нафти та газу. Угода є пра-
вовою базою для реалізації різноманітних форм 
співробітництва у цій галузі. Особливістю Угоди 
є те, що з її підписанням знаходять стійку пра-
вову форму та одержують подальший розвиток 
раніше виниклі проекти. Об’єкт Угоди характе-
ризується складністю змісту та наявністю двох 
складових, які не втрачають своєї самостійності: 
відносини зі створення однієї або кількох між-
державних систем доставки нафти та газу МТТ; 
відносини з експлуатації та технічного обслуго-
вування міждержавних систем доставки нафти 
та газу МТТ.

Крім того, вкрай важливим та необхідним 
елементом правового регулювання доставки 
нафти та нафтопродуктів МТТ є угоди, укла-
дені Україною з державами-учасницями СНД 
в рамках науково-технічного та економічного 
міжнародного співробітництва. Переважно, це 
багатосторонні та двосторонні угоди, що визна-
чають засади взаємодії держав-учасниць СНД, 
гармонізації законодавства, безпосередньо 
закріплюють порядок транспортування нафти 
та нафтопродуктів МТТ, порядок їх будівни-
цтва та експлуатації.

Окрім угод загального характеру у рамках 
держав-учасниць СНД укладено низку актів 
спеціального характеру щодо транзиту нафти 
та газу МТТ, їх будівництва та експлуатації. 
Так, наприклад, у 1999 р. Радою Глав держав-
учасниць СНД була схвалена Міждержавна 
програма «Високонадійний трубопровідний 
транспорт» від 8 жовтня 1999 року [5], метою 
якої є модернізація мережі магістральних тру-
бопроводів, реалізація пов’язаних з нею еко-
номічних, екологічних та юридичних завдань. 
Зазначимо, що Україна не ратифікувала цю 
Програму.

Ще одним важливим документом в сфері 
постачання нафти МТТ в рамках співробітни-
цтва України з державами-учасницями СНД є 
Угода про проведення узгодженої політики в 
галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магі-
стральними трубопроводами [15], підписана 
12 квітня 1996 року в м. Москві Урядами дер-
жав СНД, крім Туркменістану. Україна рати-
фікувала цю Угоду у червні 1997 року із засте-
реженнями. 

Відповідно до цієї Угоди держави-учасниці 
СНД, зокрема, погодилися з тим, що: тран-
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зит нафти магістральними трубопроводами 
здійснюється відповідно до багатосторонніх 
і двосторонніх протоколів узгодження обся-
гів і графіків транзиту з урахуванням обсягів 
їх виробництва; діяльність господарюючих 
суб’єктів, які експлуатують об’єкти нафтопро-
водів, регламентується національним законо-
давством сторін або угодами між Сторонами; 
сторони зобов’язуються не приймати в одно-
сторонньому порядку рішень, що викликають 
погіршення умов транзиту. 

Під час виникнення спору, пов’язаного 
з транзитом нафти та нафтопродуктів, 
розв’язання якого не передбачено відпо-
відними договорами між господарюючими 
суб’єктами, Сторони зобов’язуються не при-
пиняти і не скорочувати їх поставки до його 
розв’язання. Сторони не несуть відпові-
дальності за невиконання господарюючими 
суб’єктами їх зобов’язань за договорами у 
зв’язку із здійсненням транзиту. 

Відповідно до застережень, що були зро-
блені парламентом України до зазначеної Угоди, 
обґрунтовані розцінки послуг за транзит визна-
чаються Стороною держави-транзиту на недис-
кримінаційних умовах; розрахунки за транзит 
нафти проводяться на підставі договорів між 
господарюючими суб’єктами Сторін [1]. 

Зауважимо, що положення цієї Угоди не 
поширюються на відносини щодо транзиту 
нафти та нафтопродуктів між Україною та РФ. 
Відповідно до статті 3 Угоди безпосередньо 
обсяги та графік транзиту нафти та нафтопро-
дуктів узгоджується двосторонніми та багато-
сторонніми протоколами учасників Угоди. 

З метою гармонізації законодавства дер-
жав-учасниць СНД у сфері МТТ Міжпарла-
ментською Асамблеєю держав – учасниць 
СНД у 2001 році схвалено Модельний закон 
СНД «Про трубопровідний транспорт» [6] 
(далі – Модельний закон СНД), який за своєю 
юридичною природою є актом типового харак-
теру, що містить нормативні рекомендації. 

У Модельному законі надано визначення: 
законодавства про МТТ, власності на магі-
стральні трубопроводи, суб’єктів правового 
регулювання відносин у галузі МТТ, засад 
державної політики та управління у галузі 
МТТ, державного регулювання тарифів на 
транспортні послуги, порядку розвитку та 
використання МТТ, порядку ліцензування, 
контролю та нагляду, страхування у галузі 
ТТ, вимог щодо забезпечення безпеки під час 
створення, функціонування та ліквідації тру-

бопроводів, відповідальності за порушення 
законодавства та відшкодування шкоди тощо. 

Крім того, важливе місце в системі зако-
нодавства України про трубопровідний тран-
спорт посідають двосторонні міжурядові 
угоди України з Азербайджанською Респу-
блікою, Казахстаном, Туркменістаном та 
іншими державами СНД. Такі двосторонні 
угоди, переважно, спрямовані на економіч-
ний розвиток держав та забезпечення енер-
горесурсами. Зокрема, це Угода між Уря-
дом України та Урядом Російської Федерації 
«Про співробітництво у розвитку нафтової 
та газової промисловості Росії від 24 червня 
1993 р. [12], Угода між Урядами України та 
Російської Федерації про взаємодію під час 
експлуатації магістральних нафтопродукто-
проводів від 8 лютого 1995 р. [14], Угода між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Рес-
публіки Казахстан про співробітництво щодо 
поставок казахстанської нафти в Україну та її 
транзиту територією України від 1.06.2004 р. 
[13], Угода між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Азербайджанської Республіки про 
заходи щодо розвитку співробітництва у сфері 
транспортування нафти територією України 
від 28.01.2011р. [10] та інші.

Відзначимо, що наразі здійснюється активне 
співробітництво з питань постачання азербай-
джанської нафти на НПЗ України та її транзиту 
до третіх держав з використанням нафтотран-
спортної системи України. 28.01.2011 року в 
рамках Всесвітнього економічного форуму  
у м. Давосі (Швейцарська Конфедерація) було 
підписано Угоду між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Азербайджанської Респу-
бліки про заходи щодо розвитку співробітни-
цтва у сфері транспортування нафти терито-
рією України (далі – Угода) [10]. Реалізація 
положень цієї Угоди дозволить значно підви-
щити рівень завантаження нафтотранспорт-
ної системи України, зокрема, нафтопроводу 
«Одеса-Броди», сприятиме посиленню енер-
гетичної безпеки України та держав регіону в 
цілому, а також утвердженню України як надій-
ної держави-транзитера в Євроазіатському 
енергетичному просторі. 

Висновки та пропозиції. Отже, підсумо-
вуючи вищезазначені положення, можна дійти 
висновку про те, що міжнародне співробітни-
цтво України у сфері постачання та транзиту 
сирої нафти МТТ спрямоване на: сприяння 
найефективнішій реалізації інтересів держави 
у цій сфері; збереженню та посиленню ролі 
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України як транзитної держави; забезпечення 
недискримінаційного доступу до зарубіж-
них ресурсів нафти та ринку її збуту, а також 
створення міжнародної корпоративної інфра-
структури для залучення світових фінансових 
ресурсів і новітніх технологій. 

Слід також зазначити, що доля двосторонніх 
угод у міжнародному співробітництві України 
в контексті транзиту енергоносіїв, сьогодні є 
переважаючою. Разом з тим, слід враховувати й 
те, що двостороннє співробітництво не завжди 
гарантує знаходження повного компромісу між 
сторонами та не позбавляє від впливу політич-
ної складової на стан виконання державами 
своїх міжнародно-правових зобов’язань.

У зв’язку з цим, уявляється доцільним 
визначити саме на рівні міжурядових двосто-
ронніх угод недискримінаційні засади взаємо-

дії держав щодо постачання та транзиту нафти 
МТТ, оскільки саме такі угоди є підставою 
для укладення між відповідними суб’єктами 
господарювання договірних держав господар-
ських договорів, що безпосередньо забезпечу-
ють експорт та/або транзит нафти і нафтопро-
дуктів МТТ. 

Таким чином, міжнародно-правова база, 
що регулює відносини у сфері транзиту нафти 
та нафтопродуктів МТТ в рамках держав-
учасниць СНД являє собою систему двосто-
ронніх та багатосторонніх домовленостей. 
Проте, на наш погляд, існує необхідність удо-
сконалення цієї міжнародно-правової бази в 
контексті більш ефективного забезпечення 
баланс інтересів сторін та сприяння досяг-
ненню стабільного енергетичного постачання 
у довгостроковій перспективі. 
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ПАТРІОТИЗМ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ 

Патріотизм – це не вибух емоцій, 
а спокійна і тверда відданість країні, 

що триває впродовж всього життя людини.
(Едлай Стівенсон)

У статті досліджено зміст патріотизму та його сутнісні складові. Представлена альтернативна позиція 
Дж. Кейтеба, що обґрунтовує негативне ставлення до патріотизму та піддає його критиці. Проаналізовано 
різні підходи до його класифікації.

Ключові слова: патріотизм, національна держава, глобалізація, моральний обов’язок, патріотичні 
цінності.

В статье исследовано содержание патриотизма и его сущностные составляющие. Представлена аль-
тернативная позиция Дж. Кейтеба, что обосновывает негативное отношение к патриотизму и подвергает 
его критике. Проанализированы различные подходы к его классификации.

Ключевые слова: патриотизм, национальное государство, глобализация, моральный долг, патриоти-
ческие ценности.

The article deals with the content of patriotism and its essential components. An alternative position J. Keyteba 
that justifies a negative attitude towards patriotism and exposing him to criticism. Analyzed various approaches 
to its classification.

Key words: patriotism, national state, globalization, moral duty, patriotic values.

РОЗДІЛ 10 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Сучасний процес трансформації людського 
буття супроводжується змінами в сфері інди-
відуальної і суспільної свідомості. Суспіль-
ство з колись твердими ціннісними орієнти-
рами увійшло в стадію нестійкого ціннісного 
плюралізму. В цих умовах актуалізувалася 
проблема пошуку інтегруючих цінностей, що 
сприяють консолідації суспільства і здатних 
сформувати основу національної єдності в 
нових соціально-культурних умовах.

В сучасному світі саме патріотизм може 
виступити умовою існування національної дер-
жави, але як бути з ним в умовах глобалізації, 
коли сама національна держава переживає кризу, 
і все частіше звучать заклики до заміни патріо-
тизму як застарілої цінності космополітизмом. 

Але, поряд із зазначеною тенденцією в сьо-
годенні спостерігається і прямо протилежна 
ситуація, де патріотизм абсолютизується, 
ототожнюється з ксенофобією, національною 
нетерпимістю і ненавистю до всього інозем-
ного, стає джерелом міжнаціональної конф-

ронтації. Так що ж таке патріотизм – застаріла 
цінність, про яку варто забути, і говорити про 
яку можна лише в історичному контексті, або 
актуальний тренд – домінуюча тенденція роз-
витку сучасного суспільства?

Це складне питання вимагає зваженого 
осмислення його сутності, вільного, наскільки 
це можливо, від політичної заангажованості.

У повсякденній свідомості сучасників 
патріотизм тісно пов’язаний з любов’ю до 
Батьківщини.

Патріотизм – це явище багатогранне і 
багатоаспектне, що являє собою складний 
комплекс властивостей і характеристик, що 
по-різному виявляються на різних рівнях 
функціонування соціальної системи.

На рівні окремої людини патріотизм можна 
розглядати як один з компонентів його осо-
бистісної підструктури і віднесений до сфери 
вищих почуттів та стійких особистісних осо-
бливостей (цінностей, переконань, норм пове-
дінки, критеріїв оцінки соціальних явищ).
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З іншого боку його можна розглядати як 
складне інтегральне особистісне утворення, 
що включає в себе: любов до Батьківщини; 
безкорисну відданість і служіння їй; нероз-
ривну єдність з нею, ідентифікацію своїх 
інтересів з інтересами Батьківщини; патріо-
тичні почуття, пов’язані з вищими духовними 
підструктурам людини, що передбачають 
духовний розвиток; наявність активної гро-
мадянської позиції, готовність відстоювати 
інтереси своєї Батьківщини, діяти в ім’я її 
збереження і розвитку; жертовність, тобто 
готовність пожертвувати заради Батьківщини 
своїми особистими інтересами, у тому числі і 
життям; визнання Батьківщини в якості вищої, 
головної цінності в ієрархії системи ціннос-
тей особистості; гордість за свою культуру та 
досягнення свого народу; повагу до її святинь, 
історичного минулого та традицій; перевагу в 
людині громадських орієнтирів над індивіду-
альними, класовими чи вузько професійними 
інтересами; повагу до інших народів і культур.

У сучасних енциклопедичних словниках 
під патріотизмом розуміється любов до Бать-
ківщини, відданість їй, прагнення своїми 
діями служити її інтересам, а також прихиль-
ність до місця свого народження, місця про-
живання [1, с. 888].

У цьому контексті є цікавою позиція 
Н.М. Карамзіна. 

Він виділяє три види любові до Батьків-
щини. «Любов до батьківщини може бути 
фізична, моральна і політична» [2, с. 280].

Фізична любов до Батьківщини виявля-
ється наступним чином: «Людина любить 
місце свого народження і виховання. Ця при-
хильність є спільна для всіх людей і народів, є 
справа природи і повинна бути названа фізич-
ною» [2, с. 280].

Другий вид любові до Батьківщини він 
визначає як моральний: «З ким ми росли і 
живемо, до тих звикаємо. Душа їх узгоджу-
ється з нашою; робиться деяким її дзерка-
лом; служить предметом або засобом нашого 
морального задоволення і перетворюється в 
предмет прихильності для серця. Ця любов до 
співгромадян, або до людей, з якими ми росли, 
виховувалися і живемо, є другою, або мораль-
ною любов’ю до Батьківщини, настільки ж 
загальною, як і перша, фізична, але є такою, 
що діє в деяких випадках сильніше, бо час 
формує звичку» [2, с. 281].

Якщо в першому випадку любов виявля-
ється, як прихильність до певного місця, то в 

другому – любов спрямовується на тих людей, 
які пов’язані з цим місцем.

Відносно політичної любові до Батьків-
щини, то автор стверджує, що: «Патріотизм є 
любов до блага і слави Батьківщини і бажання 
сприяти їй у всіх відносинах» [2, с. 282].  
Н.М. Карамзін зазначав, що політична любов 
починається з любові до своєї історії, гордості 
за її героїв. Отже, політична любов будується 
на повазі до історії своєї Батьківщини.

З’ясування сутнісних характеристик патрі-
отизму неможливе без історичного аналізу 
даного явища, так як філософське осмислення 
проблеми патріотизму має давню історію і 
починається ще з праць Сократа, Платона, 
Аристотеля та Цицерона. 

Античні філософи вважали патріотизм 
найважливішим моральним обов’язком членів 
суспільства. Моральна категорія боргу перед 
Вітчизною означала для них не тільки її вій-
ськовий захист, але й активну участь в управ-
лінні державою. 

Філософи-просвітителі (Д. Дідро, К. Гель-
вецій, П. Гольбах) піднімають проблему 
зв’язку патріотизму і політики, підкреслюючи 
залежність патріотичних почуттів та патрі-
отичної діяльності людей від держави та її 
законів. 

Найвідоміший представник німецької кла-
сичної філософії Г.Ф. Гегель розумів під патрі-
отизмом почуття, що виявляється в критичних 
для держави ситуаціях, коли проявляються 
героїчні складові народного характеру. 

В українській історії є також достатньо 
прикладів існування такого явища як патрі-
отизм. В ньому знаходить свій вираз любов 
українських людей до своєї Батьківщини. Про 
її глибину і силу засвідчують такі пам’ятки 
літератури, як «Слово о полку Ігоревім», думи 
та історичні пісні-балади, які виховували в 
народних масах почуття любові до Батьків-
щини, будили протест проти її ворогів та пан-
ського гніту, прославляли народних героїв. 

Загалом, існує достатньо багато підходів 
до розуміння сутності такого явища як патрі-
отизм. В сучасній науці все активніше почи-
нає розроблятися саме аксіологічний підхід 
до дослідження патріотизму, з позицій якого 
патріотизм розглядається як одна з найваж-
ливіших цінностей, без якої неможливе існу-
вання соціокультурної спільноти. Під цінністю 
при цьому розуміється «така що склалась в 
умовах цивілізації і безпосередньо пережита 
людьми форма їх ставлення до загальнозна-
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чущих зразків культури і до тих граничних 
можливостей, від усвідомлення яких залежить 
здатність кожного індивіда проектувати май-
бутнє, оцінювати «інше» і зберігати в пам’яті 
минуле» [3, с. 788]. 

Саме в контексті ціннісних установок сус-
пільства в основі етичного, морального патрі-
отизму лежать принципи відповідальності, 
боргу, необхідності захисту Батьківщини, обу-
мовлені приписом морального закону. Отже, 
патріотизм передбачає не тільки наявність 
позитивних ціннісних установок щодо своєї 
країни, а й практичні прояви у вигляді діяль-
ності, що сприяє процвітанню рідної землі.

Також, важливо усвідомлювати, що патрі-
отизм – це не тільки спільна причетність до 
досягнень, не тільки гордість за успіхи, але 
це і переживання за невдачі і біль від пора-
зок та прийняття відповідальності за тепе-
рішній стан рідної землі. Саме сприйняття 
своєї Батьківщини такою, яка вона є тут і 
зараз та прагнення зробити її краще, а не туга 
за минулою величчю й славою, складають 
основу справжнього патріотизму. В іншому 
випадку патріотизм перетворюється на свою 
протилежність.

В сучасний період змін і перетворень, 
важливо сформувати у людини почуття від-
повідальності за долю рідної країни. Не слід 
ототожнювати патріотизм і ностальгію за 
минулим, яка часто контрпродуктивна. Нос-
тальгія за «старими добрими часами», туга за 
минулим, яке сприймається як «прекрасне», 
неприйняття існуючих реалій суспільного 
життя або небажання змінювати їх на краще, 
часто позбавляють людину Батьківщини, 
перетворюють її на «духовного кочівника». 
Любов до ідеального (утопічного) образу 
Батьківщини в реальності обертається рев-
нощами або ненавистю до Батьківщини тепе-
рішньої, що не відповідає ідеалу. Не варто 
ототожнювати з патріотизмом утопічні праг-
нення повернути минуле, оскільки патріотизм 
припускає не повернення в минуле, а життя в 
сьогоденні і націленість в майбутнє, яке необ-
хідно створювати в інтересах усієї нації та у 
відповідності до її потреб.

Окремої уваги в цьому контексті заслугову-
ють думки деяких вчених, що обґрунтовують 
негативне ставлення до патріотизму. Одним з 
таких, є Дж. Кейтеб.

Американський політолог Дж. Кейтеб 
визначає патріотизм як любов до своєї кра-
їни, а головним його проявом вважає готов-

ність «або вимушено, або завзято померти або 
вбити за свою країну» [4, с. 8].

На думку Дж. Кейтеба, патріотизм являє 
собою подвійну помилку: з одного боку, він є 
хибним в інтелектуальному плані, а з іншого – 
це серйозна моральна омана. Причому уник-
нути цієї подвійної помилки неможливо, 
оскільки тема патріотизму ретельно розробля-
ється на теоретичному рівні і активно просу-
вається на політичному.

Патріотизм, на думку Дж. Кейтеба, помил-
ковий в інтелектуальному плані, оскільки його 
об’єкт – рідна країна або Батьківщина – це 
абстракція, що складається з декількох реаль-
них (територія країни, її ландшафт) і вели-
кої кількості уявних компонентів (соціальна 
пам’ять, історія, соціальні комунікації). Випро-
бовувати ж любов можна тільки до людей, але 
не до абстрактних уявних сутностей, якими є 
країни. Таким чином, патріотизм, з погляду 
Дж. Кейтеба, – це готовність померти або вбити 
за абстракцію, за плід уяви [4, с. 8-9].

Крім того, патріотизм є серйозною мораль-
ною помилкою, тому що він носить деструк-
тивний характер, вимагає наявності ворогів 
(і навіть створює їх), постійно підтримує міф 
про реально існуючу загрозу, необхідну для 
самозбереження народу, породжує колективну 
форму самомилування й суперечить єдино 
виправданому варіанту моральності – людя-
ності. Фундаментальне значення мають інди-
віди і їх права, країна ж являє собою в кращому 
випадку тимчасову і випадкову «зупинку» на 
шляху до загальнопланетарної федерації.

Таким чином, Дж. Кейтеб закликає, по суті, 
бути космополітами і прихильниками ідеї 
незалежності мислення. Однак саме поняття 
«космополітизм» він не використовує, про-
понуючи замість нього термін «worldliness» – 
прихильність до життя, любов до життєвих 
благ, життєва мудрість, тобто «Неантрополо-
гічне визнання різних складових численних 
культур, включаючи свою власну».

Підкреслюючи конструктивістський харак-
тер патріотизму, Дж. Кейтеб пише про те, що 
«пристрасть можна створити штучно», тобто 
індивід підпорядковується нав’язаному, штучно 
створеному образу Батьківщини [4, с. 8].

Сам по собі патріотизм марний, він вигід-
ний лише в інструментальному сенсі і часто 
використовується в політиці як приваблива 
інтегративна цінність. Патріотизм являє 
собою ідолопоклонство, при якому основою 
взаємодії в суспільстві стає принесення себе 
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або своїх товаришів у жертву абстрактної ідеї. 
Альтернативою патріотизму повинна стати 
любов до людей або любов до моральних 
(духовних) принципів.

Отже, Дж. Кейтеб торкається саме питання 
політичного патріотизму, на основі якого 
почуття любові до Батьківщини може вико-
ристовуватися в інтересах правлячих еліт.

Якщо проаналізувати сучасні політичні 
процеси, що відбуваються у світі це явище дій-
сно має місце, і конструюванням патріотизму 
активно займаються більшість успішних наці-
ональних лідерів. Але, концепція Дж. Кейтеба 
має і ряд слабких місць. 

Перш за все, дана теорія доводить абсолютну 
безперспективність наукового визначення патрі-
отизму, який заснований на понятті «любов». 
Даний термін є багатозначним, абстрактним та 
має суб’єктивістську спрямованість. Все це при-
зводить до неоднозначного та суперечливого 
тлумачення патріотизму. Крім того, автор аналі-
зує лише політичний, державний патріотизм, не 
розглядаючи його багаторівневий характер.

У дослідженні Дж. Кейтебом не використо-
вується поняття «Батьківщина» («motherland»), 
він говорить про любов до країни («for country»), 
але розуміє під країною, насамперед, державу як 
політичне утворення, залишаючи без уваги при-
хильність до її культурних традицій. 

Отже, негативне ставлення до патріотизму 
запропоноване Дж. Кейтебом базується на не 
повному однобічному дослідженні сутності 
даного явища, що не дає змоги глибоко осяг-
нути його зміст.

Не менш дискусійною, у цьому контексті, є 
проблема класифікації патріотизму.

Так, В.А. Коробанов пропонує класифі-
кувати патріотизм за рівнем сформованості і 
виділяє три таких рівня [5, с. 19].

Перший рівень – підсвідомий, створюваний 
у вигляді образів і архетипових уявлень про 

Батьківщину-матір. Другий – це активно-вольо-
вий рівень, заснований на почуттях, які спонука-
ють індивіда до активних проявів. Третій рівень 
усвідомлення патріотизму – ідеологічний. Інди-
від відштовхується від переконань, ґрунтуючись 
на патріотичних цінностях на основі приналеж-
ності до певного суспільства, діє згідно встанов-
лених вищих духовно-моральних орієнтирів.

Дослідники А.Н. Вирщіков і М.П. Бузський 
вважають за необхідне класифікувати патрі-
отизм за об’єктом і на цій підставі виділяють 
наступні види патріотизму: державний, націо-
нальний, місцевий або регіональний [6, с. 22].

В.А. Мінаков пропонує класифікувати 
патріотизм по суб’єкту, предмету і типу від-
носин. Відповідно, за суб’єктом виділяються 
особистісний, корпоративний, етнічний патрі-
отизм (суб’єктами є особистість, соціальні 
спільноти, народ). За типом відносин виділя-
ється піднесено-емоційний, духовно-релігій-
ний та активно-діяльнісний види патріотизму. 
За предметом – державний, регіональний, 
цивільний. 

На підставі цього, слід зауважити, що не 
існує єдиної уніфікованої класифікації патрі-
отизму, різні автори пропонують різні підходи 
до даної проблеми та без сумніву усі вони 
мають право на існування.

Отже, підводячи підсумок, слід зазначити, 
що змістовним наповненням поняття «патрі-
отизм» є відношення суб’єкта (насамперед 
окремої людини) до Батьківщини, що характе-
ризується прихильністю до місця народження 
та (або) проживання, причетністю до певних 
культурних цінностей, які сприймаються як 
«свої», усвідомленням відповідальності за 
сьогодення і майбутнє своєї Батьківщини.

К цьому контексті, патріотизм розгляда-
ється як одна з найважливіших цінностей, що 
є умовою ідентифікації індивіда і виявляється 
в діяльності на благо Батьківщини. 
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